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MEDITATIE 
 
De tien woorden 
We bespreken de tien woorden uit Exodus 20. Na 
het geheel en de eerste vijf woorden komen we nu 
toe aan de woorden op de tweede tafel: de relatie 
met onze medemensen. 
 
Verbod 
De tien woorden werden in de Statenvertaling 
(1618-1619) zo vertaald: ‘gij zult niet…’ Vaak 
wordt dat zó opgevat dat je ook kunt lezen: ‘je 
mag niet…’ Logisch, het gaat om dingen die we niet willen: moord, overspel, 
diefstal... 
Ook de nieuwe bijbelvertaling zegt: “pleeg geen moord, pleeg geen overspel, 
steel niet”. En de bijbel in gewone taal: “vermoord niemand, ga niet vreemd, 
steel niet”.  
Het is zo vanzelfsprekend, dat we eigenlijk geen vragen bij de vertaling 
stellen. En toch komen in de praktijk bij deze woorden allerlei vragen op. 
 
Belofte 
Wat in de vertalingen lastig is weer te geven is dat in de woorden ook een 
belofte ligt opgesloten. Deze belofte heeft te maken met de bevrijder-God die 
hier stem krijgt.  
De Naardense vertaling laat dat element, naast het verbod, staan: “niet 
doodslaan zul je, niet vreemdgaan zul je, niet stelen zul je…” Dat werkwoord 
‘zullen’ heeft én een opdracht én een toekomst in zicht.  
Door met de bevrijder-God op weg te gaan, ga je een toekomst tegemoet 
waarin dit er allemaal niet (meer) zal zijn. De bijbel noemt dat ‘beloofd land’ of 
‘koninkrijk der hemelen’. Vanuit die belofte kunnen we ons leven hier en nu 
daar al op richten, zo goed als mogelijk.  
 
Leef-regel 
De tien woorden kun je ook leef-regels noemen. Ze wijzen de weg naar een 
toekomst die goed en recht is. En ze geven richting aan je leven nu.  
Dat belofte-element is ook belangrijk voor mensen die zich door de klassieke 
vertaling ergens schuldig aan voelen of zelfs weten.  
 
20: 13 – vermoordt niemand. Wij leven in de hoop van het koninkrijk 
waarover Jezus ons heeft verteld. Waarin moord niet meer aan de orde is. 
Daarmee is meteen duidelijk dat hier niet alle vormen van het doden van 
mensen wordt veroordeeld. Er kan sprake zijn van zelfverdediging, een 
opdracht namens de overheid bij defensie, of een ongeluk met dodelijke 
afloop. De dood van de éne mens is niet zwaarder of ernstiger dan de andere 
dood. Maar deze leef-regel veroordeelt niet elke situatie waarin een 
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medemens het leven liet. Maar waar dat gebeurt, daar spreekt de bevrijder-
God. Geeft richting aan  ons leven én schenkt toekomst.  
 
20: 14 – ga niet vreemd. Dat lijkt een duidelijker woord dan ‘overspel’. Toch 
een aanvulling. In deze leef-regel gaat het er over dat je een andere relatie 
niet mag openbreken. Vreemd gaan met de partner van een ander, echtbreuk 
is niet hetzelfde als echtscheiding (Deuteronomium 24: 1). Kort gezegd: Blijf 
af van de relatie tussen twee andere mensen!  
Onze behoeften kunnen ons behoorlijk in de greep krijgen. Samen met het 
moderne ‘volg je hart’ kan dat tot gevolg hebben dat je de relatie van een  
ander dreigt te beschadigen.  
De leef-regel, met haar belofte, zegt ons: als het volgen van je hart de relatie 
van een ander stuk maakt, kies dan juist om je hart nu eens níet te volgen. 
Dat vraagt wat van je –  maar de moeite die het kost wordt gezegend: niet 
vreemdgaan zúl je. Een bevrijdend perspectief. 
 
20: 15 – steel niet. Klip en klaar, toch? Ik moet denken aan de vraag die ooit 
een eerwaarde rooms-katholieke collega heeft gesteld: is het stelen als 
iemand een brood onbetaald meeneemt uit de winkel omdat anders de 
kinderen zullen verhongeren?  
De leef-regels, mét hun belofte van bevrijding, vragen van ons deze woorden 
van verschillende kanten te leren bekijken. Als iemand van honger dreigt om 
te komen, dan gaat er aan het stelen van het brood een ander stelen vooraf. 
Ik denk dat dát gaan zien iets is van het wegtrekken uit angstland, waarmee 
de 10 woorden beginnen. De leef-regels zijn niet uitsluitend een persoonlijke 
verantwoordelijkheid. Ze zijn leef-regels voor de gemeenschap.  
 
20: 16 – vertel bij de rechter geen leugens over iemand. Hier maakt de bijbel 
in gewone taal duidelijk dat de leef-regels heel concreet zijn. En ook hier 
weer het beloftekarakter. We zullen zo vrij worden, levend met God, dat we 
niet meer naar leugens hoeven te grijpen. 
 
20: 17 – verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn 
vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, en van al zijn bezit.  
Op catechisatie leerde ik vroeger dat dit hetzelfde zou zijn als ‘wees niet 
jaloers’. Nu is jaloersheid een ziekmakend proces als je dat niet stopt. Maar 
hier gaat het om iets anders. Het gaat over betrouwbaarheid. Hoe kun je 
betrouwbaar zijn in de ‘grote’ dingen (de dingen van geloof en God, relaties, 
ouderschap) als je niet betrouwbaar bent in de ‘kleine’ dingen (de ezel van je 
buurman)?  
Een (wat mij betreft pijnlijke) weerspiegeling van de cultuur waarin de bijbel is 
ontstaan komt in deze leef-regel naar voren als huis, vrouw en slaaf of slavin 
in één adem worden genoemd. Uit die manier van denken zijn we gelukkig al 
een heel eind op weg gegaan. Ik hoop dat we door alle emancipatie heen ook 
betrouwbaard zijn gebleven.  
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Zodra ik dat voor mezelf opschrijf bedenk ik weer: de leef-regels zijn 
beloftevol. Leef ernaar, en je trekt weg uit wat je gevangen kan zetten. 
 
Ds. Nico de Lange 
 
PS: er zijn zoveel kanten aan de tien woorden dat zij in dit korte bestek niet 
allemaal aan de orde kunnen komen. Laat het me weten als de tekst vragen 
oproept. Of als er een kant aan zit die ik nog niet heb genoemd. Dan neem ik 
dat mee voor het volgende nummer van ons kerkblad.  
 
 
 

VAN DE REDACTIE 
 
Daar zijn we weer met een nieuwe editie van Kerkklanken. De vaste 
schrijvers hebben hun uiterste best gedaan om u op de hoogte te brengen 
van het reilen en zeilen in onze gemeente.  
Het kerkblad bevat diverse oproepen en gaan in het algemeen om “handjes”. 
U kent het spreekwoord van vele handen en licht werk.  
Het zou mooi zijn voor al die noeste werkers als aan die oproepen gehoor 
gegeven zou worden. Het zorgt voor lichter werk. En het voorkomt dat de 
energie er bij de bestaande crew uit gaat.  
Dus  …. de redactie roept u op. Maar wenst u bovendien veel leesplezier toe.  
 
De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 23 mei. 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 
 
Het coronavirus wordt nog maar door weinig mensen serieus genomen. De 
periode van de pandemie lijkt zo op het eerste gezicht, op China na, nergens 
meer voor problemen te zorgen. Ruim tien maanden nadat minister 
Grapperhaus een beetje al te voorbarig én zingenderwijs afscheid van het 
mondkapje had genomen, is het dan nu definitief ‘einde verhaal’ voor dit 
beschermingsmiddel. Er is een streep gezet door alle beperkende 
maatregelen en iedereen kan zijn of haar gang weer gaan. Bij veel mensen 
zijn de aarzelingen over handen schudden, knuffelen en zoenen overboord 
gegooid.  
Het kabinet heeft een toekomstplan opgesteld, waarin wordt aangegeven dat 
de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van corona voortaan bij de 
samenleving komt te liggen. Geen aansturing meer vanuit overheidswege, 
maar erop vertrouwen dat de Nederlanders zelf de juiste keuze maken en de 
maatregelen treffen bij corona achtige symptomen. Hopelijk pakt dit goed uit, 
want doordat de mensen klaar zijn met corona is het maar de vraag hoe 
serieus klachten nog erkend worden. Maar goed, corona technisch ziet de 
nabije toekomst er weer zonnig uit en wordt er volop gebruik gemaakt van de 
verworven vrijheden en de mogelijkheden die dat biedt voor festivals, 
vakanties, feestjes en uitjes.  
 
Toch is het lastig om vol optimisme 
en vrolijkheid de draad weer op te 
pakken. Er is zoveel mis in de 
wereld om ons heen, dichtbij en ver 
weg, dat de impact hiervan haast 
wel moet doorsijpelen op het welzijn 
(de mate waarin een mens gelukkig 
is). De aarde staat letterlijk in brand 
en de gebeurtenissen werpen een 
schaduw over al te veel 
uitbundigheid.  
En dan gaat het niet alleen over de 
oorlog in Oekraïne, waarover we 
dagelijks tot in detail worden 
geïnformeerd via verschrikkelijke 
beelden en waar volgens kenners 
niet zo heel veel meer hoeft te gebeuren of het loopt totaal uit de hand met 
nog catastrofalere gevolgen voor de bevolking van Oekraïne, die nu al enorm 
lijdt onder deze niets en niemand ontziende repressie van Rusland, waarbij 
de medemenselijkheid ver is te zoeken.                                                                                                                                                                                          
Het gaat ook over de vergeten hongersnood in Somalië vanwege de 
aanhoudende droogte en oorlog. De combinatie van politieke instabiliteit en 
de gevolgen van klimaatverandering heeft ervoor gezorgd dat miljoenen 
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Somaliërs over onvoldoende voedsel en water beschikken. De beelden van 
uitgemergelde mensen en uitgedroogd vee zijn hartverscheurend. Het gaat 
ook over de almaar toenemende opwarming van de aarde, waardoor mens 
en natuur gevaar lopen. De alarmerende boodschap van het IPCC 
(klimaatpanel van de VN) windt er geen doekjes om: vooral de kwetsbare 
mensen worden het hardst getroffen door droogte, hittegolven, bosbranden 
en ander natuurgeweld. Het gaat ook over de afnemende biodiversiteit, 
waardoor kwetsbare ecosystemen onomkeerbaar beschadigen en soorten 
verloren gaan. Volgens bezorgde wetenschappers neemt door ieder uitstel 
van gezamenlijke wereldwijde actie de kans op een leefbare toekomst sterk 
af. Het gaat ook over de rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
waarin de rol van religie in onze samenleving wordt aangeduid. Nederland is 
inmiddels een seculier land met een voor het merendeel ongelovige 
bevolking. Er zijn steeds minder religieuzen en minder mensen noemen 
zichzelf spiritueel, zodat de ontkerkelijking hierdoor ook niet wordt 
opgevangen. Volgens onderzoeker Willem Huijnk heeft dit onherroepelijk 
maatschappelijke gevolgen, ‘omdat godsdienstige mensen vanuit hun 
religieuze instelling een godsdienstig kader krijgen aangereikt van waaruit ze 
de wereld kunnen begrijpen’. En juist dat geeft zin aan het leven. Religie kan 
voor een stabiele basis zorgen, omdat waarden en normen als het ware 
leidend zijn. Dat vertaalt zich in specifiek op de medemens gericht 
vrijwilligerswerk, dat voor een groot deel door kerkleden wordt gedaan, zelfs 
als dit buiten de eigen geloofsgemeenschap valt.  
En toch ligt de zin van het leven lang niet altijd voor het oprapen. Het is een 
verwarrende en onzekere tijd die door de enorme problematiek niet zomaar in 
een hokje te plaatsen 
is.  
Hoe zoek je naar 
houvast om met deze 
onzekerheid om te 
gaan? Hoe kun je een 
antwoord vinden op al 
de vragen die er zijn 
en de angsten die je 
beheersen? Soms lijkt 
het wel of je met 
zware bepakking een 
berg op moet klimmen.  
De auteur Merijn de 
Boer beschrijft in een 
column zijn ervaringen 
tijdens een beklimming 
van een berg. Een 
gedeelte van zijn 
verhaal gaat als volgt:  
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‘De beklimming werd door de gids ‘heel moeilijk genoemd. Aan de voet van 
de berg keek ik bezorgd omhoog. Gelukkig bleek al snel dat onzekerheden 
binnen het gezelschap werden benoemd. Er werd regelmatig naar het welzijn 
van de ander gevraagd. Ik vond deze hoffelijkheid erg sympathiek en het gaf 
mij vertrouwen dat ik in moeilijkere tijden, die ongetwijfeld nog gingen komen, 
mijn ei bij ze kwijt zou kunnen. Halverwege de tocht konden we al mijlenver 
zien. We zagen groene velden en heuvels, akkers, een idyllisch meertje. Tot 
die tijd was de klim nog niet ‘heel moeilijk’ geweest. Dat veranderde toen we 
aan het laatste deel begonnen. Op handen en voeten kropen we over het 
gruis omhoog, waarbij we regelmatig een eindje terug naar beneden gleden. 
Omdraaien en achteromkijken durfde ik niet meer’.  
 
Hoe herkenbaar is een beklimming van een berg in de dagelijkse tocht die 
afgelegd wordt. Brede wegen worden afgewisseld door smalle, kronkelige 
paadjes. Liefelijke beelden van groene weiden en heuvels gaan over in 
angstaanjagende afgronden en grauwe, donkere luchten. Gaandeweg die 
tocht kan de ballast van het leven zwaarder op de schouders gaan drukken. 
Allerlei omstandigheden kunnen het gevoel geven dat de tocht op handen en 
voeten moet worden vervolgd. Met vallen en opstaan wordt de tocht 
voortgezet, waarbij er amper ‘meters’ gemaakt worden. Soms ontbreekt de 
kracht om voort te gaan. De top van de berg ligt verscholen in de donkere 
toekomst. De ellende geeft een terneergeslagen gevoel. Hoe blijf je 
geïnspireerd om de weg te vervolgen, de top te halen? Blijf je nog geloven in 
het goede? Jezus heeft gezegd: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld’. Hij wil de onmisbare gids zijn. Hij wil in elke fase 
van ons leven meelopen. Hij wil het licht zijn op ons pad en laten zien dat er 
hoop is, dat er ook mooie dingen gebeuren. Hij wil ons moed geven om de 
top te halen.  
Als alles duister is, ontsteek dan een licht en laat dit schijnen op alle dingen 
die wel goed zijn. Door alle pijn en verdriet heen geeft dit vertrouwen om in 
liefde voort te gaan. Ook in een gemankeerde wereld. 
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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 

 
 

PASTORALIA 
 
We hebben het er meestal niet met zoveel woorden  over. Maar we leven in 
een tijd waarin de verschillen tussen de generaties anders zijn geworden. Er 
was altijd al de nodige zorg bij de ouderen over de jongeren. Er kon worden 
gemopperd op de vrijheidsdrang van de jeugd, of over de trage 
veranderingen van de ouderen. Maar steeds meer wordt duidelijk dat vanaf 
ongeveer zo’n 50-60 jaar geleden de volgende generatie op een andere 
manier in het leven staat. In leren, in kennis, in ervaringen, vrijheid en 
verantwoordelijkheden. Keuzemogelijkheden ook, die zijn er inmiddels te 
over. Nieuwe woorden dienen zich aan zoals ‘keuzestress’.  
Dat doet ook iets met hoe je het geloof ervaart, hoe de gemeente ontwikkelt 
en hoe we die anno 2022 vormgeven. En dan heb ik het niet alleen over de 
organisatorische vragen. Ook het geloofsgesprek tussen de generaties stokt. 
Het lijkt wel of we daar met enige verlegenheid tegenover staan.  
Daarom is het mooi als daarvoor tijd wordt vrijgemaakt om goed na te denken 
over wat er gebeurt. De kerkenraad maakt ruimte voor studie en onderzoek, 
de komende maanden. Gemeenteleden, zowel vanuit de kerkenraad als van 
buiten de kerkenraad, komen samen in een denktank.  
Het zal echt niet zo zijn dat we het ei van Columbus zullen vinden. Maar wel 
hopen we beter te begrijpen wat nu onze tijd kenmerkt, en hoe we ons daar 
als kerk toe kunnen verhouden. Opdat we ruimte kunnen blijven maken voor 
geloof, hoop en liefde in onze levens. Om het heil van God te ontdekken, 
waarschijnlijk op andere plaatsen dan wij het normaal zouden verwachten.  
 
Ds. Nico de Lange 
 

mailto:berichten@nicodelange.nl
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UIT DE GEMEENTE 
 

Wij gedenken Hanny de Reus 
Geboren 23 september 1949 - overleden 31 maart 2022.  
 
Wij gedenken ons gemeentelid Hanny de Reus.  
Zij ontviel ons op 31 maart 2022, in de leeftijd van 72 jaar.  
Zij vierde online met onze vieringen mee, vanuit huis. Actief was ze in het Jan 
Biesheuvel Dijkhuis bij de activiteiten en gesprekskring.  
Betrokken was zij op haar dierbaren, op haar eigen manier.  
In pastorale gesprekken met één van onze wijkmedewerkers sprak zij over de 
kwetsbaarheid van het leven. Gedichten en gebeden hielpen haar. Daarbij 
kon het gaan om een roep om Gods nabijheid: “Juist op die momenten, als 
het echt niet meer gaat / Laat me merken laat me voelen, / dat U werkelijk 
bestaat”. 
Zij heeft door haar leven heen het nodige ervaren een vreugde en aan 
verdriet en moeite. Bij bijbelverhalen en liedboek zocht zij naar draagkracht.  
In gesprekken kon het dan ook gaan over vertrouwen: “Vertrouw op Hem, Hij 
zal je nooit begeven. / God is nabij, voor eeuwig en altijd.” 
Het was haar wens om het afscheid in besloten kring te laten plaatsvinden.  
Het zijn daarom de woorden op de kaart die met ons meegaan: “Ik zit en ik 
dacht / ik zit en ik wacht / nu ben ik het wachten moe / en sluit met een 
glimlach mijn ogen toe.” 
 
Wij bewaren haar naam in onze herinneringen.  
En wij dragen heel haar leven en haar kinderen en kleinkinderen in onze 
betrokkenheid en stil gebed tot voor Gods aangezicht.  
 
 
Wij gedenken Clazien Ippel – van Daalen.  
Geboren 16 november 1938 – overleden 16 april 
2022 

 
Op stille zaterdag, 16 april, overleed Clasina Johanna 
– Clazien – Ippel-van Daalen, in de leeftijd van 83 jaar, echtgenote van Cees 
Ippel.  
Van haar leven heeft zij ruim 60 jaar gedeeld met haar Cees. Er was en is 
veel liefde. Van haar kon worden gezegd: Er zijn. Zo heeft zij het leven 
gedeeld met haar dierbaren.  
Dat leven is ook getekend geweest door de broosheid van het lichaam. 
Daarbij is zij met liefde omringd door haar Cees en haar gezin.  
Het vertrouwen op God betekende veel voor haar. In dat licht namen we 
afscheid van haar met het lied: “Veilig in Jezus’ armen.” We hebben Matteüs 
14: 22-33 met elkaar gelezen. Over gaan over het stormende water. Over het 
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levensschip verlaten, en gegrepen worden door de hand van de Heer – de 
timmerman die een visser werd.  
We deelden verhalen van liefde, woorden van geloof, hoop en liefde, en een 
lied over dansen aan zee.  
We hebben haar doen rusten in de aarde onder Gods zegen: “Dat ‘s Heren 
zegen op u daal’”  
Zo hebben we heel het leven van Clazien toevertrouwd in de handen van 
God.  
Wij bidden om Gods nabijheid voor haar Cees, Cees junior en Annet, Nico en 
Wendy en hun gezinnen en voor hun familie en vrienden.  

 
Ds. Nico de Lange 
 
 
Geboren 
Wij verheugen ons met Benny Kant en Carolien Craaijo (Kilse Suikerpeer 21) 
over de geboorte van hun zoon Gijs. Gijs is op 11 maart 2022 geboren, een 
broertje voor Daan en Pim. Wij wensen hen als gezin alle goeds en Gods 
zegen toe op hun levensweg.  
 
 
Verjaardagen 75+ 
De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende 
periode hun verjaardag te vieren:  
 

Mei 

1 mei Dhr. A.B. Ouwerkerk Rijksweg 109 208, 
4255GH 

NIEUWENDIJK 
NB 

87 jaar 

5 mei Dhr. R. van der Stelt Singel 55,  
4255HC 

NIEUWENDIJK 
NB 

75 jaar  

6 mei Mevr. A. Groeneveld - 
van Putten 

Eemstraat 9,  
4255VN  

NIEUWENDIJK 
NB 

87 jaar  

8 mei Mevr. T.C.J. de Rooij - 
de Bok 

Amaryllishof 29,  
4255JM 

NIEUWENDIJK 
NB 

76 jaar 

9 mei  Mevr. A.W.J. 
Groeneveld - Braskamp 

Hooge Polderweg 
3, 4251NX 

WERKENDAM 76 jaar 

9 mei Mevr. E.A.G. Wallaard - 
Boterblom 

D'Altenaer 41,  
4251TZ 

WERKENDAM 76 jaar 

13 mei Dhr. C.H. Groeneveld Rijksweg 126 a, 
4255GP 

NIEUWENDIJK 
NB 

82 jaar 

18 mei Mevr. D. Versteeg Dahliastraat 39, 
4255JK 

NIEUWENDIJK 
NB 

91 jaar 

22 mei Dhr. A. Lagrouw Heistraat 11,  
4255HK 

NIEUWENDIJK 
NB 

80 jaar 
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23 mei Dhr. H. Keller Vijverstraat 24, 
4255HG 

NIEUWENDIJK 
NB 

88 jaar 

24 mei Dhr. N. van Daalen Van der Steltstraat 
28, 4255HJ 

NIEUWENDIJK 
NB 

87 jaar 

30 mei Mevr. A.M. Walraven - 
van Oudheusden 

Oslopark 6,  
4255VE 

NIEUWENDIJK 
NB 

75 jaar 

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

Mei 

Dhr. en Mevr. van Breugel 
– van der Stelt  

Kerkweg  69, 
4255GB 

5 mei 50 jaar 

Dhr. en Mevr. Groenevelt 
– Kant  

Singel 45,  
4255HC 

12 mei 50 jaar 

Dhr. en Mevr. van den 
Broek – van der Zouwen 

Prins Bernhardlaan 
10, 4255VC 

16 mei 25 jaar 

Dhr. en Mevr. van 
Maastricht – van Noorloos 

Biesboschstraat 8, 
4255VM 

22 mei 63 jaar 

Dhr. en Mevr. Polak – 
Nieuwkoop  

Hasselmanstraat 8, 
4255HL 

26 mei 40 jaar  

  
Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over 
hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden! 
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KERKELIJK BUREAU 
 
Geboren 
Op 13 maart 2022: Nola Petronella Bernadette van der Meijden,  
Kilse Suikerpeer 25, 4255JP Nieuwendijk.  
 
 
Gedoopt 
Op 3 april 2022: Aaron Anton George van Pelt, Kerkweg 50, 4255GD 
Nieuwendijk. 
 
Op 3 april 2022: Nola Petronella Bernadette van der Meijden, Kilse 
Suikerpeer 4255JP Nieuwendijk. 
 
 
Ingekomen 
Dhr. A.D. Ouwerkerk, Rijksweg 109-208, 4255GH Nieuwendijk 
 
 
Verhuisd 
Mevr. A.J. van der Pijl – van Breugel, Dahliastraat 48, 4255JL Nieuwendijk 
naar Julianastraat 9a, 4273CD Hank.  
 
Mevr. M. Scheffers – van Maastricht, Knotwilg 33a, 4286AE Almkerk,  
naar Knotwilg 27 E, 4286AE Almkerk 
 
 
Overleden 
Op 31 maart 2022: Mevr. J. de Reus, geb. 23-09-1949, Rijksweg 109-204, 
4255GH Nieuwendijk.  
 
Op 8 april 2022: Dhr. A. van Rosmalen, geb. 15-01-1941, Zandsteeg 50, 
4255SJ Nieuwendijk.  
 
Op 16 april 2022: Mevr. C.J. Ippel – van Daalen, geb. 16-11-1938, 
Dahliastraat 13, 4255JK Nieuwendijk. 
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ZWO 
 
Dit jaar zamelen we met elkaar geld in voor Dalit kinderen in India voor een 
betere toekomst. In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd 
en buitengesloten, omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale 
partnerorganisaties helpt Kerk in Actie deze kinderen om uit de cirkel van 
armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. 
 

 
 
 
Naast dit jaardoel willen wij een bedrag afstaan aan de algemene 
zendingscommissie van de PKN. Door onze bijdrage kan deze commissie 
adequaat inspelen op actuele noden in de wereld zonder dat er een wildgroei 
ontstaat van allerlei kleine giften. Evenals de voorgaande jaren willen wij u 
daarom vragen een jaarlijkse gift over te maken.  
 
U zult binnenkort in uw brievenbus de jaarlijkse acceptgiro ontvangen, 
waarmee u geld kunt geven aan mensen die het moeilijk hebben en 
financiële hulp hard nodig hebben. Het zou voor de ZWO-commissie een 
grote stimulans zijn, als u hierop positief reageert. Alvast hartelijk dank. 
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RONDJE KERKENRAAD 
 
Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? 
Die vraag wordt weleens aan een 
kerkenraadslid gesteld. Via deze rubriek wil 
de kerkenraad maandelijks een korte 
weergave geven van de zaken die worden 
besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. 
Zo proberen wij de gemeente meer te 
betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk. 
 
De maand april heeft zich tot nu toe van de 
zonnige kant laten zien. De temperatuur 
balanceert op een heel aangenaam 
niveau, waardoor er eigenlijk niemand 
over het weerbeeld hoeft te 
mopperen. In de natuur gonst het van 
de activiteiten. Diverse tuinvogels zijn 
druk in de weer met het bouwen van 
nesten en het versieren van een 
partner. De bermen kleuren fraai door 
het Fluitenkruid en de Herik.  Aan de 
takken van verschillende 
boomsoorten verschijnen fris ogende 
bladeren. Het voorjaar toont zijn 
mooiste gezicht. Geniet ervan, want 
voordat je het weet is het weer 
voorbij.  
 
De Paasdagen zijn achter de rug. Er kan op een mooie cyclus worden 
teruggekeken. Beginnend met behoorlijk bezochte, ingetogen en sobere 
vieringen uitlopend op het feest van de opstanding van Jezus in een zeer 
goed gevulde kerkzaal. Het is fijn om zo met de gemeente ‘kerk’ te kunnen 
zijn. De laatste periode van het winterwerk is aangebroken. Er staan nog een 
aantal activiteiten op stapel. Hulde aan alle vrijwilligers die zich hiervoor 
inzetten of hebben ingezet.  
 
Wat speelt er nog meer?  

• De gemeenteavond op woensdagavond 6 april is naar volle tevredenheid 

verlopen. Er waren ruim vijftig gemeenteleden aanwezig. De hieronder 

weergegeven agendapunten werden besproken: 

o Presentatie van de concept exploitatierekening en balans van zowel 

het CvK, de Diaconie, de ZWO en de Wereldwinkel. Na uitleg en 

toelichting én op advies van de kascontrolecommissie werden 
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de exploitatierekeningen definitief vastgesteld. Deze worden nu 

voor 15 juni bij het CCBB ingediend.  

o Onderbouwing en toelichting op het principebesluit om de nieuwe 

organisatiestructuur als fundament voor het toekomstige kerkelijk 

bestuur te gaan gebruiken. Vanuit de aanwezige gemeenteleden 

werden geen bezwaren geuit over het voornemen om de nieuwe 

structuur verder uit te werken.  

o Bid- en Dankstonddiensten. De kerkenraad heeft aan de 

gemeenteleden voorgesteld de bid/ en dankstonddiensten naar de 

zondagmorgen te verplaatsen, omdat: 

▪ Er op zondagmorgen een gemeente brede bijeenkomst van 

gemaakt kan worden, met de mogelijkheid daar alle generaties 

bij te betrekken, waarbij het specifieke karakter van een bid- of 

dankstonddienst wel duidelijk tot uiting gebracht moet worden.  

▪ Er meer mogelijkheden zijn om de diaconale aspecten een 

plaats te geven; 

De gemeenteleden hebben ingestemd met dit voorstel.   

o Beleidsintenties voor de liturgie, het Pastoraat, het college van 

kerkrentmeesters, het college van diakenen en het Jeugd- en 

jongerenwerk. De genoemde beleidsintenties zijn toegelicht en 

worden vervolgens in het concept Beleidsplan 2022-2026 

opgenomen.  

In de volgende editie van Kerkklanken wordt een verslag van de 
gemeenteavond opgenomen! 
 

• Het nieuwe beleidsplan moet gezien worden als een groeidocument, 

waarin korte en krachtige beleidsintenties zijn opgenomen. Het is de 

bedoeling deze intenties jaarlijks op inhoud en haalbaarheid te toetsen, 

aan te passen en zo nodig uit te breiden. Zodra deze intenties in het 

nieuwe beleidsplan zijn verwerkt, wordt dit op de website gepubliceerd om 

aan de ANBI-status te voldoen.  

  

• Het is erg van belang de bemensing van de financiële administratie 

ingevuld te krijgen. Verschillende gemeenteleden zijn persoonlijk 

uitgenodigd voor een informatievond over de bij deze functies behorende 

taken. Helaas was de animo om deze informatieavond bij te wonen niet 

groot. Er zijn nog geen vorderingen gemaakt om de bemensing van de 

financiële administratie ingevuld te krijgen. De aangeschreven 

gemeenteleden worden de komende tijd persoonlijk benaderd.   
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• Het is gelukt het werkgroepje, dat met ondersteuning van Donkey Mobile 

de kerk app gaat opzetten en introduceren, samen te stellen. Het 

werkgroepje gaat al snel aan de slag.  

 

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

De Lange aan deelneemt, begint op 17 mei. Het is de bedoeling dat ds. De 

Lange samen met een denktank in de gemeente een probleemstelling en 

leervraag formuleert en bespreekt. De denktank, bestaande uit vier 

gemeenteleden en drie kerkenraadsleden is jongstleden 20 april 

bijeengeweest. De probleemstelling en leervraag komen tijdens de eerste 

cursusdag ter sprake.  

 

• De geplande tentdienst aan het einde van de feestweek komt helaas te 

vervallen. Vanwege de uitgelopen werkzaamheden rondom de nieuwbouw 

van de basisschool is het voor de Nieuwendijkse Oranje Vereniging niet 

mogelijk dit jaar een feesttent te plaatsen.   

                                                                                                                                                       

 
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 lezen met BijbelBasics… 
 
In de paastijd, de periode tussen Pasen en Pinksteren, lezen we eerst een 
aantal verhalen uit Genesis. Op 24 april was dat Genesis 12:1-9, 15:1-6 – de 
roeping van Sara en Abraham. Vervolgens gaat het op 1 mei over de 1e zoon 
van Abraham: Ismaël (Genesis 16:1-16). En op 8 mei over de 2e zoon, de 
zoon die bij Sara geboren móest worden – Izaäk (Genesis 18:1-15; 21:-1-7).  
Op 15 mei lezen we hoe het verder gaat met het nageslacht van Abraham: 
Genesis 24:42-53, 62-67 
In de psalmen komt de belofte aan Abraham aan bod. Daarom lezen we op 
22 mei Psalm 105: 1-11.  
En dan richten we onze blik op Hemelvaart en Pinksteren. Donderdag 26 mei 
lezen we Handelingen 1:1-11. Maar we laten Abraham in deze periode nog 
niet los. Want op de zondag tussen hemelvaart en pinksteren in (29 mei) 
lezen in Hebreeën 11:8-16 over het geloof van Sara en Abraham. En dan 
richten we onze blik al op de pinksterzondag, als we Handelingen 2:1-21 met 
elkaar lezen.  
 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 
Op zondag 8 mei zal er in de dienst ook een presentatie worden gegeven 
door de stichting Gambia Child. In die viering klinkt ook het lied van de 
maand.  
Zondag 29 mei, tussen hemelvaart en pinksteren, vieren we de maaltijd van 
de Heer. Ook ‘s middags zal er dan een maaltijdviering worden gehouden in 
het Steunpunt. Zo leven we naar pinksteren toe.  
 
 
Overzicht diensten mei: 
 
Zondag 1 mei: 
10.00 uur: Voorganger: Ds. A. van Andel, Valkenswaard 
 
Zondag 8 mei: Moederdag 
10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 15 mei: 
10.00 uur: Voorganger: Ds. M. de Bruin, Molenaarsgraaf 
18.30 uur: Bijzondere dienst 
 
Zondag 22 mei: 
10.00 uur: Voorganger: Dhr. R. Pierik 
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Donderdag 26 mei: 
9.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 29 mei: Heilig Avondmaal 
10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange 
14.30 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange (Steunpunt) 
 
Zondag 5 juni: Pinksteren 
10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange  
 
 

 
VAN DE THEMAGROEP  
 
Vrijdag 8 april  
Eindelijk de wijnproeverij! In de Hoeksteen 
was het een gezellige drukte. Iedereen 
was duidelijk blij dat er weer een activiteit 
door kon gaan. 
Klazien en Annemarie vertelden met veel 
kennis van zaken en op een heel leuke 
manier over de wijnen en de bijpassende 
verhalen uit de Bijbel.  
Een geslaagde avond! 
 
 
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. Voor noodgevallen zullen  we steeds 
bereikbaar zijn. Een prima concept voor een gezinsdagje uit!  
Deelname is € 10,00 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 mee wilt fietsen.   
We hopen op mooi weer en een geweldige fiets dag! 
 

mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl
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Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. Traditie getrouw gaan we die dag 
dauwtrappen. Start om 6.00 uur bij de kerk. Tegen acht uur zijn we terug en 
kunnen we aanschuiven aan het ontbijt. Om negen uur is er de kerkdienst 
o.l.v. ds. Nico de Lange.  
Kun  je niet meelopen? Mee eten mag altijd!! Laat iedereen die mee wil eten 
dat doorgeven, dan weten we voor hoeveel mensen we het ontbijt kunnen 
klaarmaken.  
Aanmelden voor 22 mei via themagroep@gknieuwendijk.nl 
 
 
Bloemschikken op 1 juni 
Onder leiding van Carola de Pender maken we op woensdagavond 1 juni een 
liturgisch bloemstuk voor Pinksteren.  Op de nieuwsbrief in mei weten we wat 
de kosten zullen zijn en hoe laat en waar we aan het werk gaan.  Aanmelden 
voor 23 mei bij Carola: info@bloemenatelierhetklaverblad.nl of per telefoon: 
0183-405015. Dan weet Carola hoeveel materiaal zij moet inslaan.  
 
Groet,  
Arina, Miranda, Nel en Hanneke  
 
 

 

 
  

mailto:info@bloemenatelierhetklaverblad.nl
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BIJBELLEESROOSTER 
 

zo 1 mei Jeremia 32:26-44 Niets is onmogelijk 

ma 2 mei Johannes 21:1-14 Goede raad 

di 3 mei Johannes 21:15-25 Onbeschreven daden 

wo 4 mei Psalm 55:1-16 Dodenherdenking - Opgejaagd 

do 5 mei Psalm 55:17-24 Bevrijdingsdag - Vertrouwen 

vr 6 mei Jeremia 33:1-13 Een keer in het lot van Juda en Israël 

za 7 mei Jeremia 33:14-26 Vervulling van de belofte 

zo 8 mei Psalm 77 Onrust en ontzag 

ma 9 mei Jeremia 34:1-7 Een vredig einde 

di 10 mei Jeremia 34:8-22 Niet meer vrij 

wo 11 mei Jeremia 35:1-11 Gehoorzame nomaden 

do 12 mei Jeremia 35:12-19 Ongehoorzaam volk 

vr 13 mei Jeremia 36:1-13 Het geschreven woord 

za 14 mei Jeremia 36:14-26 Geen berouw 

zo 15 mei Jeremia 36:27-32 Dubbel verkondigd 

ma 16 mei Psalm 93 Koning 

di 17 mei Jeremia 37:1-10 Geen ontkomen aan 

wo 18 mei Jeremia 37:11-21 Vals beschuldigd 

do 19 mei Jeremia 38:1-13 Halfslachtige koning 

vr 20 mei Jeremia 38:14-28 Geef je over... 

za 21 mei Psalm 129 Blijf het herhalen 

zo 22 mei Jeremia 39:1-10 De koning vlucht 

ma 23 mei Jeremia 39:11-18 Jeremia komt thuis 

di 24 mei Jeremia 40:1-6 Bescherming uit onverwachte hoek 

wo 25 mei Jeremia 40:7-16 Waarschuwing  

do 26 mei Psalm 57 Hemelvaartsdag - Verscholen 

vr 27 mei Jeremia 41:1-10 Bloedbad  

za 28 mei Jeremia 41:11-18 Daders ontkomen 

zo 29 mei Jeremia 42:1-12 Blijf, en leef 

ma 30 mei Jeremia 42:13-22 Ga niet naar Egypte! 

di 31 mei Jeremia 43:1-13 Egypte zal vallen 
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Kerkelijke klanken in popmuziek  
 
- Donderdagavond 14 april - 
 
Het was een zonnige lentedag in Doetinchem. Niet de eerste en zeker 
ook niet de laatste van dit jaar. Inmiddels heeft het avondrijk het 
daglicht verdreven en voor een moment lijkt de stad in de greep van een 
beangstigende stilte. Er brandt nauwelijks licht en het is alsof je in een 
gat van eindeloos duister kijkt. Dan ineens is er een wit licht te zien en 
klinkt er een stem: ‘’als de wereld stopt met draaien en je hart alleen 
maar bloedt; leg je hoofd maar op mijn schouder; alles komt, alles komt, 
alles komt goed.’’  
Daar, ergens hoog op een dak, zit 
acteur Soy Kroon. Hij speelt deze 
avond de rol van Jezus en zingt 
op indrukwekkende wijze het 
nummer ‘’Alles Komt Goed’’ van 
Jaap Reesema. Het is het 
slotnummer van het jaarlijkse 
spektakelstuk The Passion. In het 
nummer zit een hoopgevende 
boodschap en mede daarom is 
het ons lied van de maand mei.  
 
Het origineel van ‘’Alles Komt Goed’’ is dus van Jaap Siewertsz van 
Reesema. Hij staat echter beter bekend onder de artiestnamen Jaap 
Reesema en Jake Reese. Die laatste naam gebruikt hij voor het uitbrengen 
van zijn Engelstalige muziek, de eerste voor zijn Nederlandstalige werk. 
De singer-songwriter is geboren op 28 oktober 1984. Als jongste zoon, in een 
gezin met vijf kinderen, groeit hij op in het Gelderlandse dorpje Terwolde. 
Hier, onder de rook van Deventer, brengt hij een groot deel van zijn jeugd 
door. Al snel blijkt hij niet alleen over een geweldig stem, maar ook over een 
goed stel hersens te beschikken. Zo weet hij zijn studie rechten aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam succesvol af te ronden en studeert hij 
korte tijd media en cultuur aan de universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn 
studententijd in Rotterdam weet hij als frontman van de Hermes House Band 
zijn stem te ontplooien. Het is één van de eerste stappen richting een rijke 
muziekcarrière. 
In 2009 besluit de veelzijdige zanger het dan ook hogerop te zoeken en 
schrijft hij zich in voor het televisieprogramma Carlo & Irene: Life4You. In 
deze zangwedstrijd neemt hij het op tegen verschillende talenten. Het is 
echter pas een jaar later dat de muzikale carrière van Jaap een enorme boost 
krijgt. Op 29 mei 2010 wint hij namelijk met 51 procent van de stemmen de 
talentenjacht X Factor. Deze overwinning bezorgt hem een platencontract bij 
Sony BMG en betekent dat hij een album mag gaan opnemen.  
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Hoewel zijn carrière na het winnen van X Factor moeizaam op gang komt 
heeft hij inmiddels verschillende hits gescoord met nummers zoals: ‘’Nu Wij 
Niet Meer Praten’’, ‘’Voor Je Van Me Houdt’’ en ‘’Mijn Kleine Presidentje’’. 
Zijn succes reikt zelfs tot buiten onze landsgrenzen. Zo heeft hij verschillende 
nummers gemaakt met wereldwijd beroemde artiesten, onder wie David 
Guetta, Lost Frequencies en Sam Feldt. Daarnaast verschijnen door hem 
geschreven nummers in verscheidene commercials. Sommigen hiervan 
worden zelfs in de VS gebruikt. 
Verder is de ‘’Nederlandse nachtegaal’’, mede door zijn samenwerking met 
producer Regi Penxten, erg populair in België. Zo heeft de single ‘’Ellie’’ 
zeven weken op nummer 1 gestaan in de Ultratop 50. Het is wat dat betreft 
ook niet vreemd dat Reesema zegt zich ‘’een beetje Vlaming’’ te voelen. 
 
De inspiratie voor het schrijven 
van ‘’Alles Komt Goed’’ heeft 
Reese vooral aan zijn vrouw Kim 
Kötter te danken: ’’Soms denk ik: 
wat ben ik in vredesnaam aan het 
doen? Kim is altijd stabiel en zegt 
dan: ‘Alles komt goed’.’’ Hoewel 
het nummer tijdens de 
Coronaperiode is uitgebracht, is het virus niet de reden geweest om het 
nummer te schrijven: ‘’Veel mensen putten er hoop uit in deze tijden. Er zit 
ook wel een hoopvolle boodschap in: blijf positief, het komt uiteindelijk 
allemaal goed. Al heb ik het niet geschreven met Corona in het achterhoofd, 
daar was het oorspronkelijk niet voor bedoeld.’’ 
 
Veel mensen halen dus hoop uit ‘’Alles Komt Goed’’. Niet gek natuurlijk, want 
de tekst is er naar. Het is ook iets wat je veel om je heen hoort. Als het tegen 
zit in je leven, is er bijna altijd wel iemand die iets zegt als: ‘’Joh, maak je niet 
druk, het komt vast goed!’’ Het is een hoopgevende uitspraak, ook al zeggen 
we het soms tegen beter weten in. Het zijn woorden waar we ons vaak aan 
vast kunnen houden, ook al kunnen we er maar amper in geloven. Maar ook 
al lijkt alles nog zo uitzichtloos; daar, ergens in dat gat van eindeloos duister, 
bevindt zich een licht en klinkt er altijd wel een stem: ‘’als je alles wil 
vergeten, maar je weet alleen niet hoe; leg je hoofd maar op mijn schouder; 
alles komt, alles komt, alles komt goed.’’ 
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Tekst origineel ‘’Alles Komt 
Goed’’ 
 
Het is al laat, maar ik kan wel 
komen 
De tweede bel, dan de trap naar 
boven 
Je weet dat als ik voor je sta 
Dat ik voor je ga 
Dat ik alles doe voor jou 
En wat ik in je ogen zie 
Doet mij verdriet 
Dus stil maar, lief 
Als de wereld stopt met draaien 
En je hart alleen maar bloedt 
Leg je hoofd maar op mijn 
schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 
Als je alles wil vergeten 
Maar je weet alleen niet hoe 
Lеg je hoofd maar op mijn 
schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 
Je kijkt me aan en je weegt je 
woorden 
Je houdt je sterk, maar van binnen 
storm je 
Maar weet dat als ik voor je sta 
Dat ik voor je ga 
Dat ik alles doe voor jou 
En, nee, ik laat je nooit alleen 
Ik ben hier, het is oké 
Als de wereld stopt met draaien 
En je hart alleen maar bloedt 
Leg je hoofd maar op mijn 
schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 
Als je alles wil vergeten 
Maar je weet alleen niet hoe 
Leg je hoofd maar op mijn 
schouder 

Tekst ’’Alles Komt Goed’’ 
(uitvoering The Passion 2022) 
 
Als de wereld stopt met draaien  
En je hart alleen maar bloedt 
Leg je hoofd maar op mijn 
schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 
Als je alles wil vergeten 
Maar je weet alleen niet hoe 
Leg je hoofd maar op mijn 
schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 
Je kijkt me aan en je weegt je 
woorden 
Je houdt je sterk, maar vanbinnen 
storm je 
Maar weet dat als ik voor je sta 
Dat ik voor je ga 
Dat ik alles doe voor jou 
En nee, ik laat je nooit alleen 
Ik ben hier, het is oké  
Als de wereld stopt met draaien 
En je hart alleen maar bloedt 
Leg je hoofd maar op mijn 
schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 
Als je alles wil vergeten 
Maar je weet alleen niet hoe 
Leg je hoofd maar op mijn 
schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 
En o, ik laat je, laat je niet los 
Ik laat je niet los 
Als de wereld stopt met draaien 
En je hart alleen maar bloedt 
Leg je hoofd maar op mijn 
schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 
Als het voelt of je alleen bent 
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Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 
En, o Ik laat je, laat je niet los 
Ik laat je niet los 
Als de wereld stopt met draaien 
En je hart alleen maar bloedt 
Leg je hoofd maar op mijn 
schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 
Als het voelt of je alleen bent 
Kom ik rennen naar je toe 
Leg je hoofd maar op mijn 
schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 
Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 
Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 
Leg je hoofd maar op mijn 
schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 

Kom ik rennend naar je toe 
Leg je hoofd maar op mijn 
schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 
Als de wereld stopt met draaien 
En je hart alleen maar bloedt 
Leg je hoofd maar op mijn 
schouder 
Alles komt, alles komt, alles komt 
goed 
 

 
 

Herhaalde oproep  
De schrijver van deze rubriek hangt na de zomervakantie zijn 
spreekwoordelijke pen aan de wilgen. Daarom zijn we op zoek naar 
een opvolger. Het zou jammer zijn als er eind komt aan deze 
maandelijkse muzikale fruitmand.  
Lijkt je dat leuk om te doen, meld je dan bij de redactie. 
Contactgevens staan  in de colofon.  
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BIJZONDERE ZAKEN 
 

 

Paasfair ten behoeve van Oekraïne 

   

Lieve mensen, 
  
Het was hartverwarmend te ervaren hoeveel 
mensen begaan zijn met het lot van de 
mensen uit Oekraïne. 
  
We willen dan ook iedereen bedanken die - op welke manier dan ook - iets 
gedaan of betekend heeft met het op poten zetten van deze Paasfair!! 
Of je nou gezaagd, geverfd, gebreid, gehaakt, genaaid, geprint, gebakken 
hebt, geknutseld, of aan het bloemschikken geweest bent. 
Alle mensen die vrijdagmiddag hun zelfgemaakte lekkers kwamen brengen. 
Ook iedereen op de dag van de Paasfair die meegeholpen heeft.  
Of het nu pannenkoeken bakken, koffie/thee schenken, knutselen, verkopen 
of noem maar op… 
En natuurlijk de mannen die altijd helpen met opzetten, opruimen, en de 
dames van het schoonmaken van de kerk. 
 
Het is een succes geworden door deze vele handen! Er was een enorm grote 
opkomst van volwassenen én kinderen. Fantastisch!  
Iedereen enorm bedankt. 
  
Alles bij elkaar heeft het een bedrag opgebracht van ruim € 5.000! 
Dit bedrag wordt gestort op rekening van Stichting Make The Difference o.v.v. 
NOODHULP OEKRAÏNE, opgericht door Dick en Bernike van Mersbergen uit 
Genderen. 
Zij vonden het ongelofelijk, geweldig en waren heel dankbaar voor dit mooie 
bedrag. 
  
Maar…de oorlog is nog niet voorbij. Laten we deze Stichting blijven volgen. 
Laten we deze kanjers blijven steunen. Het geld komt absoluut goed terecht! 
  
Hartelijk bedankt; 
Ina Sprangers 
Jannet Kant 
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Kleding- en textielinzameling rommelmarkt 24-25 juni 
Dit jaar wordt er weer een rommelmarkt georganiseerd en daarvoor willen wij 
graag diverse kleding- en textielartikelen inzamelen. Alles is welkom, voor 
jong tot oud! Het gaat hierbij om de volgende artikelen: kleding, schoenen, 
meerdere soorten textiel, tassen, sieraden, lakens, gordijnen, kleden, dekens 
en spreien. 
 
Ook zal dit jaar ‘De Boetiek’ er weer staan. Hiervoor zijn wij op zoek naar 
unieke/mooie kleding voor tieners, dames en heren. 
 
De inzameling gaat van start op maandag 23 mei (graag na 18.00 uur) en 
zal doorlopen tot de start van de rommelmarkt. De artikelen kunnen worden 
ingeleverd op het onderstaande adres: 
 
Jaanie Tolenaars 
Prinses Julianaweg 11 
Tel. 0183-403214 
 
 
Uitzending kerkdienst gemist 
Decennia lang is vanuit de aula van begraafplaats Onderlinge Hulp een 
afscheidsdienst te beluisteren geweest via Kerkdienst gemist. Na de 
verbouwing van de aula is dit niet meer mogelijk. 
Namens de beide kerken willen we aan de leden van Begraafplaats 
Onderlinge Hulp een dringend verzoek  doen om naar de jaarvergadering van 
Begraafplaats Onderlinge Hulp te komen.  
Deze vergadering zal worden gehouden op 9 mei aanstaande. Voor deze 
vergadering komt er een advertentie in het Altena Nieuws te staan waarin alle 
leden worden uitgenodigd. 
Wij willen aan het bestuur de vraag voorleggen of dat begrafenissen van 
onze beide kerken in de toekomst weer vanuit de aula automatisch (net als 
voorheen) via Kerkdienst gemist zijn te beluisteren. 
Wij hopen dat vele leden van onze kerken aanwezig zijn om onze oproep te 
ondersteunen. 

 
Namens de beide kerken. 
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EN VERDER 
 
Vrouwendag  
Op 25 juni in de gkv kerk in Waardhuizen. Met als thema: Bij God is alles 
mogelijk. Ontmoeten, ontdekken, zingen en bidden. Met een heerlijke lunch, 
workshops, kraampjes, een band en een goodiebag. Gratis entree, een 
vrijwillige bijdrage zou heel fijn zijn. Je bent van harte welkom van 9:30 tot 
15:30 uur. Opgeven of meer informatie vragen kan 
op: https://www.liefsvankarin.nl/i/vrouwendag of via: 
karin.loeff@outlook.com.   
Aanmelden is wenselijk ivm het organiseren van de lunch. We hopen je te 
zien om samen met vele dochters van de Koning Zijn naam groot te maken. 
 
 

 
 
 
 

78e  jaargang nr. 4/ 2022  

https://www.liefsvankarin.nl/i/vrouwendag


 27 

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 23 mei 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 

 
 
 

 


