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MEDITATIE 
 
In de meditaties van seizoen 2022-2023 wil ik bezig zijn met het jaarthema 
“Zorg om, zorg voor de schepping”. Daarbij komen verschillende kanten rond 
het denken over schepping naar voren.  
 
Schepping – mens word je niet toevallig 
Bij Genesis 1 en 2 
 
Over het begin van de bijbel is veel gezegd en geschreven. Er is veel wat ons 
raakt, bezighoudt in de bijbeltekst. Het spreken van God – dat eigenlijk 
‘roepen’ is. Het beeld dat de schrijver had van de aarde (een platte schijf met 
daaroverheen een koepel). De woorden ‘en zie het was goed’. En de 
beschrijving van de menswording – het moment waarop God spreekt over 
‘ons’.  
We kunnen ons verdiepen in de knappe opbouw van de tekst en in het 
woordspel. 
 
Maar onder deze buitengewoon mooie en boeiende tekst schuilt een vraag: 
wat heeft een mens nodig om mens te wórden? En dat is een vraag waar we 
telkens weer naar terug moeten gaan. Het is een vraag waar ik Mozes en de 
profeten steeds weer naar zie terugkeren. Ik zie Jezus en zijn leerlingen er 
steeds weer op terugkomen. 
Mens worden we niet zomaar, niet toevallig. We worden mens als we bij 
name worden genoemd. Als we geroepen worden. Mens worden we op een 
plek die veiligheid geeft. Met mensen om ons heen die ons liefhebben en ons 
vertrouwen schenken.  
 
In het grote verhaal van de schepping is het God die dat aan zijn mensen 
schenkt. In de verhalen van aartmoeders en -vaders, in het verhaal van de 
uittocht van Israël, in de verhalen over profeten, priesters en koningen gaat 
het steeds om deze vraag.  
Daarom staat Jezus stil als hij wordt geroepen, raakt hij mensen aan die 
onaanraakbaar zijn geworden voor anderen, en zegent hij groot en klein. 
Daarom gaat het in de verhalen van de vroege kerk ook om deze vraag: wat 
heeft een mens nodig om mens te wórden?  
 
We zijn er niet zomaar, toevallig. En we zijn niet ‘af’. God weet hoezeer wij 
bevrijdend handelen nodig hebben om mens te wórden. Maar dat weten we 
ook van elkaar, als we goed kijken, luisteren, meevoelen, samen op trekken.  
 
Schepping, als bevrijdend handelen, is iets wat niet één keer gebeurde, ooit, 
lang geleden. Het is iets dat dagelijks gebeurt. God bevrijdt ons keer op keer, 
maakt bevrijdend ruimte door woord en Geest, om elkaar een veilige plek te 
bieden, elkaar lief te hebben en te vertrouwen.  



 2 

Overal waar Gods liefde voor zijn mensen zichtbaar wordt in ons doen en 
laten.  
Overal waar wij ons als mensen laten bekeren om zó, bevrijdend, te leven. 
Overal waar we bevrijd leven – omdat we een Stem horen die ons wegroept.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 

VAN DE REDACTIE 
 
Voor de meesten van ons is de vakantie weer achter de rug en heeft het 
gewone leven weer zijn loop genomen. Voor u ligt de septembereditie van 
Kerkklanken. 
De laatste tijd deden we ons uiterste best om de leesbaarheid van ons blad te 
versterken en te illustreren door gebruik te maken van foto’s en plaatjes. 
Helaas kregen we recentelijk hiervoor een rekening gepresenteerd wegens 
inbreuk op fotorechten. En nog één van relatief aanzienlijke omvang. Dat is 
zonde van het geld. Het is even wachten op een goed advies hoe we op een 
veilige manier gebruik kunnen maken van beeldmateriaal. Daarom zijn we 
voorlopig even terughoudend en is dit een blad met voornamelijk tekst, tekst 
en tekst.  
 
Het gebeurt niet vaak dat de redactie een reactie krijgt van lezers naar 
aanleiding van een artikel in het kerkblad. Laat staan naar aanleiding van 
twee artikelen. In de vakantieperiode viel het volgende bericht in de mailbox.  
 

Inspiratie 
Twee voor ons bijzondere bijdragen in Kerkklanken van juli/augustus jl.  
Aag van den Boom die ondanks haar decennia lange verdriet anderen kan 
inspireren door haar geloof. Prachtig! 
En tot slot de uitsmijter van Bart met "A song For Someone" van U2. De 
manier waarop hij geloof en muziek met elkaar verbindt, is ook heel 
inspirerend voor jong en oud! 
Beide gemeenteleden die diep in de put zaten en soms/vaak nog zitten, maar 
aantonen dat er ondanks alles toch toekomst blijft: "There is a Light". 
 
Betty en Dinand Bosch 

 
Als redactie onderschrijven we de inhoud van dit bericht maar al te graag. En 
we zijn het er zeer mee eens.  
 
Onze vaste schrijvers hebben weer goed hun best gedaan, waarvoor dank. 
Veel leesplezier en heeft u inspiratie, schroom niet en stuur uw bijdrage 
richting redactie.  
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De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 26 september. 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 
 
Nederland is Nederland niet meer. Althans afgaande op de op z’n kop 
hangende vlaggen zou je als nietsvermoedende toerist denken dat je in een 
ander land terecht bent gekomen. De eens zo trotse vlag hangt er op talloze 
plaatsen mistroostig bij. Het levert al met al een verwarrende situatie op.  
 
De geschiedenis van onze vlag 
gaat erg ver terug in de tijd. De 
kleurencombinatie, zoals we die 
nu kennen is in de loop der 
eeuwen steeds weer veranderd. 
De eerste vlag van Nederland 
bestond uit de driekleur oranje-
wit-blauw, ook wel oranje-blanje-
bleu genoemd, omdat de geuzen 
wilden laten zien dat ze trouw 
waren aan prins Willem van 
Oranje. Deze zogenaamde 
‘Prinsenvlag’ werd zodoende het 
symbool van het Nederlandse 
verzet tegen de Spanjaarden en uiteindelijk van de eenheid van het 
Nederlandse volk. Toen de koning van Spanje de soevereiniteit van de 
Verenigde Provincies erkende, maakten de ‘oranje blanje bleu’ vlaggen 
geleidelijk plaats voor rood-wit-blauwe vlaggen. In 1652 werden uiteindelijk 
alle oranje-wit-blauwe exemplaren vervangen door de rood-wit-blauwe vlag.  
Elf jaar later werd deze vlag officieel ingevoerd als vlag van de Nederlandse 
republiek. In de eeuwen daarna is de nationale vlag door allerlei 
gebeurtenissen verschillende keren van ‘kleur’ en samenstelling veranderd. 
In 1937 werd de Nederlandse vlag door Koningin Wilhelmina bij Koninklijk 
Besluit vastgesteld. De officiële benaming voor de kleuren van de 
Nederlandse vlag zijn vanaf dat moment ‘helder vermiljoen, helderwit en 
kobaltblauw’.  
 

mailto:redactie@gknieuwendijk.nl
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Van de Nederlandse vlag wordt vaak gedacht dat de kleuren symbool staan 
voor wat vroeger gezien werd als de ‘natuurlijke’ opbouw van de bevolking. 
Elk van de drie gekleurde banen vertegenwoordigt een bevolkingsgroep: de 
adel, de kerk en het volk. Rood duidde het volk aan, wit stond voor de kerk en 
blauw voor de adel. Nu wordt deze trotse driekleur gebruikt als symbool van 
verzet tegen het Nederlandse overheidsbeleid. Eenieder mag daar natuurlijk 
een mening over hebben, maar of hiervoor een vlag zich moet lenen?  
 
Het beleid, waartegen zo op het oog heel veel aversie is, zorgt ondertussen 
wel voor een behoorlijke tweespalt in de samenleving. Het protest staat 
symbool voor het wantrouwen en het gevoel in de steek gelaten te zijn door 
de overheid. Feiten worden met hetzelfde gemak omgedraaid als de 
Nederlandse driekleur. Het verbaal en non-verbaal handelen en de daaruit 
voortkomende acties getuigen niet altijd van wijsheid en empathie. Dat geldt 
natuurlijk voor alle partijen en betrokkenen. Er wordt geen tijd genomen om 
echt te kijken naar wat nodig is, om zich af te vragen waarom wij hier op 
aarde zijn. Veel meningen worden gevormd en beslissingen genomen puur 
voor eigen gewin. Het is klip en klaar dat door zo’n houding de problemen in 
de wereld én in ons landje niet worden opgelost. Je laten leiden door 
egoïsme staat goed handelen flink in de weg.  
 
Maar ja, wanneer is er sprake van goed handelen? De schrijver Jonathan 
Franzen noemde in een Amerikaans tijdschrift twee manieren van goed 
handelen: wat goed is voor jezelf en je nageslacht, of, omdat het handelen 
goed is, ook als je er zelf geen profijt van hebt. Hij voegde eraan toe dat de 
wereld er mooier van wordt als mensen om elkaar geven en niet alles om 
geld en efficiency draait. Mensen willen gehoord en erkend worden. Dat 
vraagt om meer dan goed leiderschap, waarbij de leidende handelswijze 
wordt aangepast aan de tijdsomstandigheden. Die handelswijze bestaat 
voornamelijk uit luisteren, proberen te begrijpen, maar ook aan te geven waar 
de grenzen liggen. Dat wordt momenteel node gemist, zowel van 
regeringszijde als van de ‘volksvertegenwoordigers’ in de breedste zin van 
het woord. Voor het bieden van een luisterend oor en een begripvolle 
houding hoef je niet gestudeerd te hebben. Oefening baart kunst en er een 
beetje moeite voor doen zorgt ervoor dat je ogen en oren zomaar open 
kunnen gaan. Wegkijken biedt geen oplossing voor de lawine aan crisissen  
die op ons afkomen. Empathie is het sleutelwoord.  
 
De oprichter van het Londense Empathy Museum weet hier alles van. Deze 
meneer Roman Krznaric omschrijft empathie als ‘de kunst je in je verbeelding 
te verplaatsen in de gedachten van de ander, waardoor je hun gevoelens, 
standpunten en perspectieven op de wereld beter gaat begrijpen. Zo ga je in 
de toekomst anders en beter handelen’. Een van de projecten van dit 
Empathy Museus is A Mile in My Shoes. Door letterlijk de schoenen van 
iemand anders aan te trekken, die ondertussen jou via  
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een koptelefoon zijn of haar levensverhaal vertelt, oefen je empathie en leer 
je de ander beter begrijpen.  
 

A Mile in My Shoes 
 
In een column gaf Stijn Fens daar mooie voorbeelden van: een actievoerende 
boer die in de schoenen van het gezin van de stikstofminister gaat staan; een 
D66 fractielid van de Tweede Kamer, die de klompen aantrekt van een zich 
om zijn bedrijf zorgen makende boer. Wat een prachtig en opzienbarend 
project. Stel je eens voor dat jij in de schoenen van een asielzoeker stapt en 
in Ter Apel een mijl rond kon lopen, of de sloffen van een eenzame oudere 
aan je voeten had, of………………………..  
En een stapje verder: wat zou het met ons doen als we de sandalen van de 
Here Jezus mochten lenen en Hij onderweg zijn levensverhaal opnieuw met 
ons wilde delen? Zou dat onze levenshouding, onze maatschappelijke 
betrokkenheid beïnvloeden? Zou het een stimulans zijn om onze stappen 
steviger in het voetspoor van Jezus te zetten? 
 
En hoe zit het met ons schoeisel? Wat gebeurt er als er iemand anders mijn 
of jouw schoenen aandoet en daar een poosje mee rondloopt? Zou die ander 
daardoor in de toekomst anders en beter gaan handelen, omdat die ander 
mijn of jouw gevoelens, standpunten en perspectieven op de wereld beter 
gaat begrijpen? Oftewel: heb ik of heb jij de juiste schoenen aan, waardoor er 
een positieve uitstraling ontstaat? Socrates zei ‘een leven dat zichzelf niet 
onderzoekt is niet de moeite waard om geleefd te worden’. Misschien is het 
nu de tijd onze handel en wandel, onze impact op Gods schepping tegen het 
licht te houden.  
En nog even terugkomend op de sandalen van Jezus: wie die schoenen past, 
trekke ze aan. Daar kom je namelijk verder mee! 
 

 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses 

Marielle Groenevelt en Joke de With, vanuit de 
diaconie 

     Nico de Lange, predikant 
     Cor Polak, scriba 

   Eli Vos, vanuit het CvK 
Piet van Vugt, pastoraal ouderling 
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Scribaat Kerkenraad:  Email: scriba@gknieuwendijk.nl  
 
Predikant:   Ds. Nico de Lange 

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

 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 
Het is eind augustus en de problemen stapelen zich op 
in de wereld en zeker ook in ons eigen kikkerlandje. Te 
denken valt aan stikstof discussie, de hoge 
energieprijzen en de hoge temperaturen in combinatie 
met de droogte. Qua kerkenwerk zitten we in de 
komkommertijd. Alhoewel ….., het werk van het CvK 
staat niet helemaal stil. Achter de schermen wordt had 
gewerkt aan de invulling van diverse vacatures, zoals penningmeester en 
aanspreekpunt van beeld & geluid.  
Dus wil ik mijn inleiding graag afsluiten met een tekst uit Jesaja 60 1A en 
oproep: STA OP EN SCHITTER 
 
Wat speelt er binnen het CvK: 
Nieuwe vloerbekleding in de Hoeksteen: 
De offerte is binnen, vergezeld met enkele stalen van vloerbedekking. Enkele 
dames hebben onder leiding van Hannie van Breugel zich gebogen over de 
stalen en hebben al zeg ik het zelf een uitstekende keuze gemaakt. Het Cvk 
zal in haar vergadering van september a.s. de knoop doorhakken inzake de 
aanschaf. 
Onderhoud: 
In enkele ramen in de Hoeksteen zit vocht, waardoor het lijkt of ze altijd 
beslagen zijn. Het Cvk heeft in haar vergadering van 1 juni jl. besloten over te 
gaan tot vervanging. In dat kader wil ik gelijk een dankwoord uitspreken aan 
Bert Jansen die zich heeft opgeworpen tot “kerk-glazenwasser”. 
Samenstelling CvK: 
Tijdens de vergadering van juni jl. heeft het CvK afscheid genomen van Jan 
van der Schuit en Wim Colijn. Daardoor is er nog steeds een vacature van 
penningmeester binnen het CvK, De vergadering is van mening dat het niet 
strikt noodzakelijk is om de vacature van Jan op te vullen, mits de vacature 
van penningmeester binnenkort wordt ingevuld. Langs deze weg wil ik 
nogmaals Jan en Wim hartelijk dankzeggen voor hun inzet de afgelopen 
jaren, en de meer dan prettige samenwerking. 

mailto:berichten@nicodelange.nl
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Ik preek uiteraard voor eigen parochie, maar het is absoluut geen straf op 
zitting te hebben in het CvK. Dus aspirant penningmeesters, schroom niet om 
je aan te melden. Wij zitten met smart op je te wachten!!!!!! 
 
College van Kerkrentmeesters 
Eli Vos. 
 
 
 

VAN DE DIACONIE 

 
 

Avondmaal collecte Hospice-Altena 25 september 2022 
Thuis sterven wordt gezien als een belangrijke waarde. Als dat - om wat voor 
reden dan ook - niet kan, dan is een hospice in de buurt een waardevol 
alternatief. We willen dat het BTH (Bijna Thuis Huis) echt voelt als thuis, 
waar rust en warmte ervaren wordt. Waar mensen het leven kunnen vieren 
en kunnen loslaten op een manier die zij zelf willen. Waar de deur altijd open 
staat en naasten zich welkom voelen. Waar geliefden, geliefden kunnen zijn 
en waar het draait om het vieren van het laatste stukje van het leven. Onze 
missie is het bieden van een plek waar mensen de laatste fase van het leven 
zo comfortabel mogelijk kunnen doorbrengen, in een huiselijke omgeving en 
een sfeer die rust en warmte uitstraalt en met de ondersteuning en zorg die 
nodig is. Het draait om kwaliteit van leven en aandacht geven aan dingen die 
er echt toe doen, zingeving in de ogen van de gast en wat hij/zij belangrijk 
vindt. We doen dit vanuit de visie: Voor eenieder de voorwaarden 
scheppen om het leven op eigen wijze los te kunnen laten.  
 
Een BTH is gericht op het bieden van een warme en huiselijke plek om het 
leven los te laten. Het is dus bedoeld voor de laatste fase van het leven, voor 
mensen met een verwachte levensduur korter dan 3 maanden, voor mensen 
die niet thuis kunnen of willen overlijden.  
  
Het Hospice Altena staat open voor mensen uit de 
gemeente Altena of de directe omgeving daarvan. 
Maar ook voor mensen die een verbinding hebben met 
de regio, bijvoorbeeld als kinderen woonachtig zijn in 
Altena. Iedereen is welkom in het BTH, ongeacht 
levensovertuiging, afkomst, seksuele geaardheid, 
cultuur of financiële situatie.  
Hospice Altena wil ook na het overlijden van de 
bewoner nazorg en ondersteuning bieden aan 
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naasten, als zij die wensen. De vrijwilligers houden dan contact met naasten, 
zolang dit gewenst is.  
Verder zullen we ook aandacht geven aan het herdenken van overleden 
gasten. 
 
U kunt uw gift storten op het bankrekeningnummer  van de Diaconie 
Gereformeerde kerk Nieuwendijk NL90 RABO 0301511586  t.a.v. 
Hospice-Altena  
 
 
 

PASTORALIA 
 
Dit nummer verschijnt ‘na de zomer’. Dat wil zeggen: de scholen zijn weer 
begonnen, en veel mensen zijn weer terug van vakantie. Maar wat nooit met 
vakantie gaat in de gemeente is de voortgang van de vieringen en het 
pastoraat. Ik ben blij hoe met name het pastoraat is opgevangen door 
ouderlingen, pastoraal medewerkers en collega’s die hebben waargenomen. 
Zeker rond de uitvaarten die plaatsvonden. Dank daarvoor! Mooi dat het 
hechte netwerk van pastorale contacten zo goed werkt.  
Wat ook goed werkt is dat er steeds vaker gebeld wordt met een vraag, een 
opmerking over de pastorale zorg die ergens nodig is. Dat helpt ons als 
ouderlingen, pastoraal medewerkers en predikant, en willen we alleen maar 
aanmoedigen. Laat het ons weten als ergens behoefte is aan pastorale 
aandacht.  
In het eerste jaar van mijn werk ben ik al bij veel gemeenteleden op bezoek 
geweest om kennis te maken, en dat wil ik ook in het voorliggende seizoen 
voortzetten. Onder gemeenteleden van verschillende leeftijden en in 
verschillende situaties. In de keuze bij wie ik langs ga spelen regelmatig 
signalen een rol die ik binnenkrijg. Dus ook als het om kennismaking gaat: 
laat het weten als u of jij daar op betrekkelijk korte termijn behoefte aan hebt. 
Ik hoor wel eens zeggen: “ik bel maar niet want hij zal het wel druk hebben”. 
Dat laatste zal best waar zijn, maar in die drukte heb ik gelukkig nog wel de 
nodige speelruimte om keuzes te maken.  
Treft u of jij me niet thuis? Het antwoordapparaat wacht altijd geduldig, en dat 
luister ik altijd af als ik weer thuis kom. Is er iets zeer dringends aan de orde? 
Probeer dan mijn mobiele nummer – en spreek ook daar zo nodig wat in. 
Want als ik op bezoek ben heb ik het toestel wel vaak bij me, maar staat het 
altijd op ‘stil’.  
 
Ds. Nico de Lange (0183-785785, berichten@nicodelange.nl) 

mailto:berichten@nicodelange.nl


 9 

UIT DE GEMEENTE 
 

Wij gedenken …  
Elly de Jonge – de Graaf 
 
Op 13 juli 2022 is geheel onverwachts overleden Elly 
de Jonge- de Graaf in de leeftijd van 69 jaar. Elly 
woonde met haar man Jan in Sprang-Capelle.  
 
De uitvaart is begeleid door Martha Dank, woorddienstbegeleider. Zij schrijft:  
De zon scheen / De vogels floten /  De bloemen bloeiden / En toen werd het 
stil… 
We kunnen het niet geloven en zijn dankbaar voor alle mooie herinneringen 
die achterblijven. 
 
Zo begint de kennisgeving van het zeer plotseling overlijden van een geliefde 
echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma Elly de Jonge-de Graaf in de 
leeftijd van 69 jaar.  
Haar leven begon aan de Zandsteeg in Nieuwendijk in de buurtschap Kille,  
op 2 september 1952. Later groeide ze op aan het Dijkje nr. 9 in Nieuwendijk. 
Elly trouwde bijna 50 jaar geleden met Jan de Jonge uit Almkerk. Elly en Jan 
woonden met  hun gezin vele jaren in Nieuwendijk, waar hun drie zonen 
Jarno, Rick en Peter opgroeiden. Ze verhuisden 13 jaar geleden naar 
Raamsdonksveer, maar bleven verbonden met deze kerk. 
Sinds vorig jaar zomer woonden Jan en Elly, in Sprang-Capelle in een nieuw 
huis. Wat hadden ze daar graag nog vele jaren samen van genoten. Een 
week of zes geleden hoorden ze “Going home”, gezongen door Sissel 
Kyrkjebø voor het eerst, ze luisterden er nog eens naar en waren onder de 
indruk van dat lied, dat aangeeft dat het leven niet ophoudt met de aardse 
dood, dat er meer is.  
In de afscheidsbijeenkomst van donderdag 21 juli jl. is de volgende tekst 
gelezen: “Ik zal er zijn” en “Ik ben met u alle dagen van uw leven” – een 
belofte van God. 
Dat dit en de verkondiging in “Going home” tot troost mogen zijn voor Jan, die 
de liefde van zijn leven zo mist, voor Jarno en Saskia, Rick en Juul, Peter en 
de kleinkinderen, nu zij zonder hun moeder en oma verder moeten leven. 
 
Martha Dank 
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Wij gedenken … 
Joostina Hoeke – van den Heuvel 
 
Op 23 juli 2022 is overleden Joostina Hoeke-van den 
Heuvel, in de leeftijd van 83 jaar.  
 
Ds. René Maathuis leidde de afscheidsdienst. Hij schrijft:  
 
Na het heengaan van zr. Joostina Hoeke – van den Heuvel hebben de 
kinderen, kleinkinderen en vrienden gemerkt wat emoties rondom een 
overlijden, met je doen.  In de Schriftlezing,  die in de afscheidsdienst 
centraal stond,  (Johannes 11, 17-35) komen wij twee vrouwen tegen die ook 
hun emoties hebben gekend. Toen hun broer Lazarus was overleden, had 
hen dat zo getroffen dat zij, ondanks troostende woorden van anderen, niet 
van hun verdriet los konden komen. Bovendien komen wij in dat gedeelte 
emoties van Jezus tegen. Waar wij ons maar al te gauw schamen voor onze 
tranen en ze aan niemand willen laten zien, laat Jezus ze gewoon zien. 
‘Jezus weende’. 
Toen ik zaterdagmiddag zr. Hoeke opzocht (schrijft ds. Maathuis) heb ik 
woorden van Jezus herhaald. In de verwarring van Martha, gaat Jezus voor 
haar staan en zegt dan ‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, 
zal leven, ook al is hij gestorven , en een ieder , die leeft en in Mij gelooft, zal 
in eeuwigheid niet sterven’. Met de zekerheid die Jezus geeft, heb ik ook 
tegen zr. Hoeke gezegd ‘wie in Mij gelooft, zal leven’.  
En die zekerheid mogen wij allen met ons meedragen. Gelovende in de Here 
Jezus is er altijd toekomst. De kinderen en kleinkinderen moeten een zeer 
hartelijke moeder en oma missen. Haar lege plaats is nu ook een lege plaats 
in hun levens. Maar ook (Peter en Ella met hun gezinnen) mogen, in 
navolging van haar, leven in de tegenwoordigheid van de levende God. 
 
Ds. Maathuis 
 
 
Wij gedenken … 
Rika van Daalen – Heijstek 
 
Op 30 juli 2022 is overleden Rika van Daalen-
Heijstek. Zij is 71 geworden.  
Zij droeg op een krachtige manier haar ziek zijn, en heeft zo afscheid kunnen 
nemen van haar dierbaren.  
In dankbaarheid bewaren we de herinneringen aan haar zorgzaamheid 
waarmee zij in het leven stond, de liefde waarmee zij haar huis en haar hart 
openstelde en de blijdschap die zij voelde over de kleine dingen. Trots was zij 
op haar dierbaren, en op het kleine gebaar.  
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Bij haar afscheid klonk de muziek waar zij blij van werd, zongen we liederen 
van geloof, hoop en liefde. Een gedicht benoemde haar uniek-zijn: Er is geen 
tweede zoals jij. / Uniek, enig in je soort, / heel oorspronkelijk en niet 
vervangbaar. 
Met die woorden hebben Joop en zijn gezin Rika gedragen bij het afscheid.  
Deze woorden hebben we gelegd naast Psalm 139: U maakte mij in de buik 
van mijn moeder. / Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd. / Ik dank u 
daarvoor. / Want het is een wonder, / zoals ik gemaakt ben. / Alles wat u 
maakt, is een wonder. 
Zo mogen we mens zijn voor God: uniek en geliefd tot in eeuwigheid.  
Zo zijn we op weg gegaan naar haar laatste rustplaats op deze aarde, en 
hebben we haar doen rusten, zoals een graankorrel wordt gezaaid tot de 
oogst.  
Wij bidden Joop, Piet en Rinie, Geertje en Marcel en hun gezinnen en familie 
Gods zegen en troostende nabijheid toe in deze dagen na het afscheid.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
Wij gedenken … 
Cornelis Ippel 
 
Op 31 juli 2022 is onverwacht overleden Cornelis 
Ippel, 86 jaar oud.  
Nog maar kort geleden verloor hij zijn Clazien. En op de dag waarop zij 62 
jaar getrouwd zouden zijn geweest namen we afscheid van hem – kwamen 
zij weer samen op hun laatste rustplaats op aarde.  
Cees heeft na het verlies van zijn vrouw zijn leven vorm gegeven op een 
manier die voor hem en zijn dierbaren tot zegen is geweest. Hij kon ook in 
deze periode genieten van het leven. Wij bewaren in onze harten zijn trots die 
hij voelde voor zijn gezin, zijn volhardende trouw waarmee hij zijn beloften 
waar maakte, en zijn kwetsbare openheid voor geloof, hoop en liefde.  
Op de bijzondere afscheidsdag, die samenviel met hun trouwdag, lazen we 
de trouwtekst uit Johannes 2, over de bruiloft te Kana: “...ook Jezus en zijn 
leerlingen waren uitgenodigd.”  
Daar moet ook Petrus bij aanwezig zijn geweest, waarover we in het slot van 
Johannes (21: 2-7) lezen dat hij, de visser, op Jezus’ aanbeveling het net 
over een andere kant durft te gooien. En zich dan ook met heel zijn hebben 
en houden in het water durft te storten, als hij beseft dat Jezus daar staat.  
In het licht van die twee bijbelteksten hebben we afscheid genomen van deze 
visser in hart en nieren.  
Moge de nabijheid van de Opgestane, zoals voor Petrus, voor Cees en 
Annet, Nico en Wendy en hun gezinnen tot troost en bemoediging zijn, op de 
weg die voor hen ligt.  
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Ds. Nico de Lange 
 
 
Wij gedenken … 
Bets Kolijn – van der Pijl 
 
Op zondag 7 augustus 2022 overleed Elizabeth 
Jannigje (Bets) Kolijn – van der Pijl. Zij is 84 jaar 
geworden. Zij woonde aan de Singel op nummer 
10.  De uitvaart is begeleid door dr. Roel Pierik. Hij schrijft:  
 
Bets werd geboren in het schippersgezin van der Pijl, als derde kind van in 
totaal zeven. Mede door een tragisch ongeval gaf het gezin het varen op en 
ging wonen in Nieuwendijk.  
In 1957 trouwde Bets met de Nieuwendijker Piet Kolijn. Samen kregen ze vijf 
kinderen. Nel, Nettie, Wim, Ries en Peter. Bets en Piet werkten hard en 
waren gelukkig met elkaar en hun kinderen. Bets was een lieve zorgzame 
vrouw en moeder. Het leek Bets en haar gezin voor de wind te gaan, maar 
helaas kwam Piet al vrij vroeg thuis te zitten vanwege arbeidsongeschiktheid 
door het zware werken. Zodoende zijn Bets en Piet heel veel jaren samen 
opgetrokken en kenden zij elkaar door en door. De kinderen vlogen uit en zij 
kregen klein-  en zelfs achterkleinkinderen.  
In 2012, tien jaar geleden, overleed Piet. Dat was voor Bets een heel groot 
verlies, misschien wel groter dan ze liet merken. Want sinds die tijd ging het 
niet goed met Bets. Het gemis, het verdriet en de eenzaamheid hadden een 
negatieve uitwerking op haar houding en gedrag. ¨Ga niet alleen door het 
leven, die last is u te zwaar” was voor Bets heel letterlijk. Het alleen gaan wás 
haar te zwaar. Ze raakte een soort verbitterd en daarmee vervreemdde zij 
zich van anderen. Zo ontstonden er barsten in de verhoudingen. 
In 2019 werd Bets ernstig ziek en daarvan is ze eigenlijk nooit helemaal 
hersteld. Ze bleef kortademig. In mei jl werd bij haar een tumor gevonden in 
de darm, waaraan ze op 2 augustus werd geopereerd. De operatie leek goed 
geslaagd, maar toch ging zij achteruit. Zij kreeg nog de tijd om, zonder 
omzien, op een goede manier van haar geliefden afscheid te nemen.  
Op zondag 7 augustus is Bets in het bijzijn van enkele kinderen rustig 
ingeslapen. 
De afscheidsdienst vond plaats op 13 augustus in de aula van de 
begraafplaats. Daar klonken de woorden uit Psalm 121:8 “De Heere zal uw 
uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid”. Dat was zowel 
haar trouwtekst, als de tekst bij de begrafenis van Piet. 
We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troost en 
nabijheid toe, nu zij zonder hun moeder en oma verder moeten. 
 
Dr. Roel Pierik 
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Wij gedenken … 
Nel Kolijn 
 
Op 19 augustus overleed Pieternella – Nel – Kolijn, 
in de leeftijd van 64 jaar. In haar verliezen we een 
vrouw die heel haar wilskracht inzette om liefde te 
schenken en door te geven. In haar gezin en op haar werk. In familiekring en 
daarbuiten.  
In dankbaarheid gedenken we haar zorgzaamheid voor haar dierbaren, haar 
goedheid waarmee zij de mensen om haar heen bejegende, en de eenvoud 
waarmee zij in het leven stond. Hoe zij kon genieten van kleine dingen, een 
kop koffie en een boek, en haar eigen huis.  
Vertrouwend op God ging zij door het leven. Zo heeft zij voor haar gezin zorg 
gedragen. Trots was zij op haar kinderen en kleinkinderen.  
Bij haar afscheid lazen we het verhaal over de goedheid en eenvoud van 
Tabita (Handelingen 9). Over haar leven viel het licht van de woorden “Dit is 
de boodschap waarop we vertrouwen: Als wij met Christus verbonden zijn in 
zijn dood, dan zijn we ook met hem verbonden in het eeuwige leven.” (II 
Timoteüs 2: 11) In dat licht zongen we van leven in Christus tot in eeuwigheid 
– terwijl we ondertussen elkaars verdriet om het gemis deelden. Zo hebben 
we heel haar leven in Gods handen toevertrouwd, haar lichaam doen rusten 
in de aarde.  
Wij bidden om Gods nabijheid voor Marten en Sanne, Pieter en Ashley, Bart 
en Sheila en voor Joep en Brennan.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
Wij gedenken … 
Jacob van der Stelt 
 
Op 20 augustus is ontslapen Jacob van der Stelt in 
de leeftijd van 94 jaar, sinds 10 september 2020 
weduwnaar van Neeltje van der Stelt-van 
Maastricht.  
In Jacob verliest de familie een geliefde mens die altijd een baken van trouwe 
zorg is geweest. Niet alleen voor zijn gezin maar voor een ieder die wel wat 
steun in de rug nodig had. Hij leefde met de natuur, genoot van wat het land 
voortbracht, en deelde daar ruimhartig van uit. Wij gedenken zijn goedheid 
waarmee hij in het leven stond, de dankbaarheid waarin hij anderen 
voorleefde en zijn trouwe liefde voor zijn dierbaren.  
We herkennen in de manier waarop hij in het leven stond iets van de 
woorden van Jezus uit Matteüs: Is het leven niet meer dan voedsel en het 
lichaam niet meer dan kleding? – maar dat liet voor hem onverlet dat je er 
voor je naaste moet zijn om die te steunen.  
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Voor hem en zijn Neeltje zijn de woorden uit Psalm 134 altijd leidend geweest 
in hun geloof, hun vertrouwen en hun daden: De Here zegene u uit Sion. De 
tempelberg – de ontmoetingsplek met de Heer.  
Wij hebben zijn leven toevertrouwd in de handen van God, en zijn lichaam 
doen rusten in de aarde. Als een graankorrel: om nieuwe vrucht voort te 
brengen. 
De Heer zegene zijn dierbaren, Ceel, Adrie, Jan, Sjaak, Bets, Peter en Nelina 
met hun gezinnen, de familie en vrienden op hun levensweg.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
Verjaardagen 75+ 
De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende 
periode hun verjaardag te vieren:  
 

September 

1 september Mevr. A. Kant-
Colijn 

Van der 
Steltstraat 
22, 4255HJ 

NIEUWENDIJK NB 81 jaar 

2 september Mevr. G. van 
Daalen-van 
Steenis 

Van der 
Steltstraat 
28, 4255HJ 

NIEUWENDIJK NB 87 jaar 

5 september Mevr. H. 
Heiblom-
Monshouwer 

Van der 
Steltstraat 7, 
4255HH 

NIEUWENDIJK NB 88 jaar 

6 september Dhr. T.A. 
Versteeg 

Prinses 
Irenelaan 47, 
4255VJ 

NIEUWENDIJK NB 75 jaar 

9 september Dhr. J. van 
Herwijnen 

Amaryllishof 
23, 4255JM 

NIEUWENDIJK NB 88 jaar 

9 september Mevr. W. de 
Graaf-
Groeneveld 

Rivierenland 
1, 
4286DC 

ALMKERK 85 jaar 

10 september Mevr. E. Ippel-
Visser 

Rijksweg 109 
102, 4255GH 

NIEUWENDIJK NB 85 jaar 

12 september Mevr. N. 
Janson-van 
der Wiel 

Rijksweg 94, 
4255GN 

NIEUWENDIJK NB 76 jaar 

17 september Mevr. C.N. de 
Rade-de Graaf 

Hoefslag 6, 
4286GD 

ALMKERK 84 jaar 

19 september Dhr. H.N. van 
Drunen 

Van der 
Steltstraat 2, 
4255HJ 

NIEUWENDIJK NB 85 jaar 
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22 september Mevr. J. 
Groeneveld-
van Hemert 

Vijverstraat 
26, 4255HG 

NIEUWENDIJK NB 82 jaar 

27 september Mevr. W. 
Ouwerkerk 

Dahliastraat 
28, 4255JJ 

NIEUWENDIJK NB 81 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  
 

September 

1 september Dhr. en mevr. van 
der Stelt - Morée 

Rijksweg 226, 
4255GS 

NIEUWENDIJK  40 jaar 

12 september Dhr. en mevr. van 
Welsenis - van der 
Stelt 

Singel 5, 
4255HC 

NIEUWENDIJK  25 jaar 

15 september Dhr. en mevr. 
Vonk – Ouwerkerk  

Rijksweg 30, 
4255GL 

NIEUWENDIJK  55 jaar 

22 september Dhr. en mevr. 
Ouwerkerk – 
Oerlemans  

Singel 6, 
4255HD 

NIEUWENDIJK  55 jaar 

26 september Dhr. en mevr. 
Tolenaars – Kraaij  

Buitenkade 9, 
4273GP 

HANK 25 jaar 

 
Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over 
hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden! 
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ZWO 
 
Eetactiviteit 
Op 8 oktober 2022 organiseert de ZWO een buffet avond waar u en jij 
kunnen genieten van heerlijke buffetten in de bijgebouwen van de kerk. Een 
voorgerechten buffet, een buffet met hoofdgerechten en natuurlijk een 
dessertbuffet staat straks voor u klaar. Ook wordt tussen de buffetten door uw 
bijbelkennis op de proef gesteld door middel van een quiz die verzorgd wordt 
door de Samen Geloven Groep. We beginnen om 18:00 uur en we hopen 
rond de klok van 22.00 uur de buffetten af te sluiten.  Kortom een gezellige 
avond voor jong en oud! 
De opbrengsten van deze avond zullen geheel ten goede komen aan het 
jaardoel van de ZWO. Door te genieten van een heerlijke maaltijd en veel 
gezelligheid, steunt u dus het goede doel.  
 
Wat kost het dan nu eigenlijk?   
12,50 euro voor volwassenen of 7,50 euro voor kinderen. Tijdens de 
maaltijd zijn alle drankjes 1 euro. 
 
Hoe geef ik me op voor deze maaltijd?  
U of jij kunt je opgeven voor deze buffetten d.m.v. onderstaande 
invulstrook. Iedereen, maar dan ook iedereen is van harte welkom. Kom 
samen met familie, buren of vrienden. Hoe meer zielen ,hoe meer vreugd. U 
kunt zich opgeven tot 30 september, daarbij geldt vol=vol. Aanmelden is 
mogelijk door onderstaand strookje in te leveren bij:  Kafappel 13 of  
Dirkappel 16 of door een mail te sturen naar: Erik Onvlee: 
erikonvlee@hotmail.com. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Erik Onvlee: 
erikonvlee@hotmail.com of via 06- 10863600. 
 
Hulp Nodig? 
U kunt zich voorstellen dat een maaltijd voor misschien wel meer dan 100 
mensen een enorme organisatie is. Wie wil ons graag meehelpen om deze 
maaltijd tot een succes te laten worden? Alle hulp is van harte welkom.  
 
Daarnaast zult u zich afvragen hoe we die enorme hoeveelheid eten gaan 
klaarmaken voor zoveel mensen. Ook daar hebben we uw en jullie 
hulp bij nodig. Het idee is dat velen van ons een gerecht voor een bepaald 
aantal personen klaarmaken. Meer gerechten mag natuurlijk ook. 
Eenieder maakt zijn of haar favoriete gerecht. Als organisatie coördineren wij 
het geheel en vullen het met e.e.a. aan. Zodoende wordt het een enorm 
buffet met vele verschillende specialiteiten. De kosten voor het maken van uw 
gerecht worden na overleg vergoed door de organisatie. (De ZWO  hoopt 
natuurlijk dat u uw declaratie achterwege laat, zodat er een groter bedrag 
overschiet voor het goede doel). Hebt u of jij een specialiteit en wilt u er ook 
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anderen van laten genieten en proeven, dan is dit de ultieme kans om naam 
te maken met jouw gerecht.......Vul alleen even een van 
onderstaande strookjes hieronder in, zodat we weten wie wat maakt. Als we 
alles in kaart hebben wordt u verder geïnformeerd over het hoe en wat en 
wanneer. Alvast bedankt voor jullie hulp!! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanmeldstrook ZWO 

  

Ik wil graag mijn overheerlijke..................................................................... 

maken voor............... personen 

 

Dit betreft een Voorgerecht / Hoofdgerecht / Nagerecht  

 

Naam:.............................................................................. .................. 

Telefoonnummer:............................................................ ..................  

 

Aanmeldformulier eet activiteit op 8 oktober  

 

Naam:..............................................................................  

Adres: .............................................................................. 

Telefoonnummer:...........................................................  

Ik of wij kom(en) met ............ volwassenen (12,50) en ...............kinderen 

(7,50)  
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DANKBETUIGINGEN 
 
Graag willen wij u hartelijk bedanken voor de warme belangstelling na het 
overlijden van onze broer en schoonzus. De vele blijken van medeleven 
hebben ons goed gedaan.  
 
Fam. A. Dekker 
Pr. Marijkelaan 7 
 
-------------------------------------------------- 
 
Bedankt voor alle felicitaties, bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen 
voor ons  50-jarig huwelijk. Het was geweldig!  
 
Dirk en Bep Kamerman -Witte 
Kinderen en kleinkinderen  
 
--------------------------------------------------- 
 
Na 2 jaar van vele onderzoeken en 5 operaties, wil ik iedereen bedanken 
voor het getoonde medeleven. In de vorm van bezoekjes, telefoontjes, 
bloemen en kaartjes. 
 
Hartelijke groet,   
Nel van Hemert 
 
-------------------------------------------------- 
 
 
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het overlijden van onze lieve, 
zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder  
 

Lijntje Struik - van der Wiel 
 
Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle andere blijken van 
deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies.  
 
Kinderen  
Klein- en achterkleinkinderen  
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De revalidatie na mijn heupoperatie duurde langer dan gedacht maar met 
zoveel mooie kaartjes, bloemen, attenties en bezoekjes zijn we de tijd goed 
doorgekomen. Heel erg bedankt allemaal!   
 
Hanneke de Peuter 
 
 
 

KERKELIJK BUREAU 
 
Verhuisd 
Dhr. R. van den Boom, van Janbaas 55, 4255JS Nieuwendijk (wijk 2), naar  
Kafappel 1, 4255JV Nieuwendijk (wijk 2). 
 
Mevr. J.A. Groeneveld – Vink, van Zandsteeg 66, 4255SJ Nieuwendijk  
(wijk 1), naar  Amaryllishof 18, 4255JM Nieuwendijk (wijk 3). 
 
Mevr. J.J.C. Polak, van Gloucesterstraat 50, 2804XZ Gouda, naar 
Hasselmanstraat 8, 4255HL Nieuwendijk (wijk 3). 
 
Dhr. J. Ebert, van Kerkstraat 42 32, 5611GK Eindhoven, naar  
Rijksweg 144, 4255GP Nieuwendijk (wijk 4). 
 
Mevr. F. van der Stelt, van Rechtstraat 79C, 6221EH Maastricht, naar 
Voorheuvel 29C, 3701JA Zeist (wijk 1). 
 
Dhr. J.P.T. Kraaij, van Rijksweg 190, 4255GR Nieuwendijk (wijk 4), naar 
Wethouder de Joodestraat 35, 4285CC Woudrichem (wijk 1). 
 
Overleden 
Op 26 juni 2022: Mevr. L. Struik – van der Wiel, geb. 22-03-1926. 
Knotwilg 31, 4286DE Almkerk (wijk 1). 
 
Op 13 juli 2022: Mevr. P.N. de Jonge – de Graaf, geb. 02-09-1952. 
Venrode 12, 5146HD Waalwijk (wijk 1). 
 
Op 23 juli 2022: Mevr. J. Hoeke – van den Heuvel, geb. 29-08-1938. 
Vijverstraat 34, 4255GH Nieuwendijk (wijk 3). 
 
Op 30 juli 2022: Mevr. H.D.A. van Daalen – Heystek, geb. 25-11-1950. 
Buitendijk 136, 4273GH Hank (wijk 4). 
 
Op 31 juli 2022: Dhr. C. Ippel, geb. 03-01-1936. 
Dahliastraat 13, 4255JK Nieuwendijk (wijk 3). 
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Op 7 augustus 2022: Mevr. E.J. Kolijn – van der Pijl, geb. 07-03-1938. 
Singel 10, 4255HD Nieuwendijk (wijk 2). 
 
Op 19 augustus 2022: Mevr. P. Kolijn, geb. 28-09-1957. 
Hoekkampstraat 15, 4255VP Nieuwendijk (wijk 2).   
 
Op 20 augustus 2022: Dhr. J. van der Stelt, geb. 20-04-1928. 
Griendstraat 3a, 4255VX  Nieuwendijk (wijk 2). 
 
Huwelijk 
Op 24 juni 2022: Dhr. J.A. Palland en Mevr. A. Stoffer 
Krachtighuizerweg 34, 3881PD Putten. 
 
Op 1 juli 2022: Dhr. J. Koekkoek en Mevr. M. Broekhuizen, 
Zandsteeg 34, 4255SH Nieuwendijk (wijk 1). 
 
Vertrokken 
Dhr. J.A. Palland, van Gereformeerde kerk te Nieuwendijk, naar Hervormde 
gemeente Andreaskerk te Putten 
 
Ingekomen 
C.J. den Dunnen, Rijksweg 22, 4255GL Nieuwendijk (wijk 1). 
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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. 
 
Augustus is (waarschijnlijk) de warmste maand 
geworden sinds het begin van de metingen. De 
vakantigangers die in Nederland zijn gebleven hebben daar volop van 
geprofiteerd en hebben geen reden tot klagen gehad over de 
weersomstandigheden. Het lijkt er van lieverlee op dat de natuur steeds 
vaker op hol slaat en van zich afbijt. Langdurige hitte, extreme droogte, 
ernstige overstromingen, allesvernietigende branden, smeltende gletsjers, 
droogvallende rivieren. Het is een rijtje waar je niet vrolijk van wordt. 
Wereldwijd ervaren veel mensen de gevolgen van deze rampen. Het zou stof 
tot nadenken moeten geven. Het moment waarop de mensheid meer van de 
aarde heeft verbruikt dan die kan aanvullen valt steeds vroeger in het jaar. In 
1971 was dat moment eind december bereikt. Dit jaar is de Earth Overshoot 
Day al op 28 juli gepasseerd.                                                                                                                                                                            
De start van het nieuwe winterseizoen valt gelukkig al vele jaren in de maand 
september. Er wordt al volop gewerkt aan het programma voor deze startdag, 
maar ook de voorbereidingen voor de gehele ‘winter’ periode zijn in volle 
gang. 
 
Wat speelt er nog meer?  

• Vanaf september treedt de nieuwe organisatiestructuur in werking. Het 
huidige aantal ambtsdragers (vanaf 12 juni) komt nog uit op 13, omdat 
kerkordelijk gezien alle ambtsdragers altijd deel uitmaken van de 
kerkenraad. Zoals eerder vermeld gaat de kerkenraad in de toekomst uit 
12 ambtsdragers bestaan.    

• Het ‘nieuwe’ Moderamen is begin augustus bijeengeweest om de 
samenstelling van dit Moderamen en de invulling van de rol te bespreken. 
In principe heeft het Moderamen tot taak het voorbereiden, samenroepen 
en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die 
besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en 
met mandaat van de kerkenraad het afdoen van zaken van formele en 
administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.   

• Op de kerkenraadsvergadering van 7 september wordt een voorstel over 
de samenstelling en het mandaat aan de kerkenraad voorgelegd. 



 22 

• Een van de taken van de kerkenraad is het vaststellen van de regelingen 
ten behoeve van het leven en werken van de gemeente, kortweg de 
Plaatselijke Regeling genoemd. Een goede plaatselijke regeling is van 
belang, opdat iedereen op eenvoudige wijze kan zien wat er is 
afgesproken. In 2017 zijn al wat onderdelen van de deze plaatselijke 
regeling besproken en vastgesteld: PR Doop en Belijdenis en PR 
Belijdenis en HA. Deze toentertijd overeengekomen onderdelen worden nu 
weer tegen het licht gehouden (was ook een vraag van een gemeentelid 
op de ledenvergadering) en te zijner tijd ingevoegd in de PR ten behoeve 
van het leven en werken van de gemeente. 

• De PR ten behoeve van het leven en werken van de gemeente omvat als 
het ware alle facetten van het gemeentezijn/de kerk. Zo wordt er o.a. 
beschreven hoe de samenstelling en de werkwijze van de kerkenraad 
eruitziet, hoe de verkiezingen van ambtsdragers en predikanten zijn 
geregeld en hoe de vermogensrechtelijke aangelegenheden zijn 
uitgewerkt. In de paragraaf over kerkdiensten worden naast de algemene 
zaken ook de doopvragen, het avondmaal en de levensverbintenissen 
toegelicht.   

• Er is al veel voorwerk gedaan om de Plaatselijke Regeling ten behoeve 
van het leven en werken van onze gemeente in concept op te stellen. Het 
is de bedoeling deze PR op de kerkenraadsvergadering te bespreken en 
voorlopig vast te stellen. Op de gemeenteavond in november wordt de 
gemeente in de gelegenheid gesteld hun mening over de inhoud van de 
regeling te geven. Na instemming door de gemeente wordt de PR door de 
kerkenraad definitief vastgesteld. 

 
• Kerkenraden dienen ervoor zorg te dragen dat predikanten aan hun 

verplichting tot het volgen van permanente educatie kunnen voldoen door 
in de afspraken over de invulling van het werk rekening te houden met de 
tijd die eraan besteed moet worden. Permanente Educatie is gebaseerd 
op competentiegericht leren. Daarbij wordt uitgegaan van de kennis en 
vaardigheden waar een predikant al over beschikt.                                                                              
Daarom begint de voortgezette nascholing bij een persoonlijk 
scholingsplan waarin de leervragen en groeibehoeften worden 
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geformuleerd. Het is de bedoeling dat de predikant hier de komende 
periode aan gaat werken. 

• Een persoonlijk scholingsplan, dat in concept door de predikant wordt 
geschreven, leidt tot een voortdurend leerproces. Om een 
scholingsprogramma voor te bereiden is het belangrijk dat predikant en 
kerkenraad zich met elkaar bezinnen op de huidige situatie en toekomstige 
ontwikkelingen. Het door ds. De Lange geschreven scholingsplan is op de 
laatste Moderamenvergadering besproken. Na wat aanpassingen zal dit 
scholingsplan vastgesteld worden. 

• Zoals al eerder aangegeven is er gekozen om vast te houden aan de vier 
pastorale wijken, waarbij aan elke wijk een ouderling is gekoppeld. Nu er 
nog maar drie pastorale ouderlingen deel uit maken van de kerkenraad is 
het erg van belang om de ontstane vacature voor het ambt van 
wijkouderling ingevuld te krijgen. De komende periode wordt er gericht 
gezocht naar gemeenteleden die dit ambt kunnen invullen.                                                                                       
Aanbevelingen vanuit de gemeente voor geschikte kandidaten zijn altijd 
van harte welkom!                                                            

• In een gesprek met twee vertegenwoordigers van de kerkenraad heeft 
Liane Ippel aangegeven per 24 juni te stoppen met haar coördinerende rol 
met betrekking tot beeld en geluid. Het is heel jammer dat onze kerk geen 
gebruik meer kan maken van Lianes kennis en vakmanschap op dit 
technische gebied. Het CvK is op zoek naar een vervanger.                                            
We willen Liane hartelijk bedanken voor haar grote inzet en bereidheid om 
altijd klaar te staan.   

• Helaas is de bemensing van de financiële administratie nog steeds niet 
volledig ingevuld. Voor de Diaconie staat de vacature van administrateur 
nog open en voor het CvK wordt nog naarstig gezocht naar een 
penningmeester. 

• Het is niet gelukt om voor de vakantieperiode een Jaargesprek met de 
predikant in te plannen. Binnenkort wordt de draad hiervoor weer 
opgepakt. De kerkenraad wordt voor dit jaargesprek vertegenwoordigd 
door een wijkouderling, een ouderling kerkrentmeester en een diaken.  

• In tegenstelling tot eerdere berichtgeving worden de inlegvellen voor de 
nieuwe kerkgids in de editie oktober van Kerkklanken opgenomen. Dit 
naar aanleiding van het besluit om geen geheel nieuw exemplaar van de 
nieuwe Kerkgids 2022-2023 samen te stellen, maar te gaan werken met 
inlegvellen waarop de wijzigingen zijn weer gegeven.  

• De laatste jaren wordt Kerkklanken opgesierd met diverse foto’s en/of 
afbeeldingen. Deze visuele toevoegingen worden door velen als 
meerwaarde gezien, bevorderen het leesplezier en geven het kerkblad 
een mooie uitstraling. Helaas is de kerkenraad door het Algemeen 
Nederlands Persbureau op de vingers getikt voor het gebruik van een of 
meerdere foto’s van het ANP. Deze foto’s zijn auteursrechtelijk 
beschermd. Om gebruik te kunnen maken van fotomateriaal van het ANP 
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is toestemming van het ANP nodig. Zonder toestemming wordt een 
auteursrechtelijke inbreuk gepleegd op de gebruikte beelden.                                                                                                                             
Het is heel lastig te bepalen of er op een foto auteursrecht rust. Daarom 
het verzoek om uiterst zorgvuldig om te gaan met het aanleveren van 
foto’s en afbeeldingen voor Kerkklanken.  

 
Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten of hebt u of heb 
jij vragen over het reilen en zeilen van het kerkelijke werk of de 
genomen besluiten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) 
of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.   
 
 
 

Wij lezen met BijbelBasics… 
 
Opnieuw lezen we in het boek Genesis: de verhalen over Jozef. Zondag 4 
september lezen we Genesis 37:1-11 (Jozefs dromen). Een week later lezen 
we hoe mis het kan gaan in een gezin waar bedrog en wantrouwen aanwezig 
zijn (Genesis 37:12-36). Bij dit verhaal sta ik aan het eind toch wel met lege 
handen te kijken. Wat moet je ermee? Gek genoeg kom ik verder als ik het – 
eveneens verwarrende – hoofdstuk 38 er in één adem achteraan lees. Dan 
ontdek ik dat de verhalen met elkaar laten zien hoe hier een gezin, 
verscheurd door bedrog en wantrouwen, een weg zoekt die helend is. Het 
spoor van licht blijft heel dun en kwetsbaar en biedt het geen enkele garantie 
voor de (nabije) toekomst. Toch is het goed om dit spoor ook mee te nemen 
bij het doordenken van het verhaal over de put.  
Op 18 september staat Genesis 41:33-57 op het rooster – maar dat is ook de 
startzondag, en dan lezen we in de viering iets anders.  Zie ‘Bij de diensten’.  
Dit blok over Jozef sluit af op 25 augustus met Genesis 44:18-45:15. Boeiend 
is het om de duiding van Jozef in 45: 7 eens te vergelijken met zijn woorden 
op latere leeftijd, volgens 50: 19-20.  
 
. 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Bij de vieringen 
Zondag 4 september is een ‘reguliere’ viering. In die viering zullen we al een 
lied zingen dat ook op de startzondag klinkt: lied 839. Kijk er thuis alvast eens 
naar.  
Zondag 18 september is de startzondag van het nieuwe seizoen 2022-2023. 
Vanuit het jaarthema ‘Zorg om en voor de schepping’ kwamen we bij de 
voorbereiding uit bij Psalm 8. Daarin wordt gezegd: “U hebt […] hem 
toevertrouwd het werk van uw handen…” Daar willen we onze aandacht op 
richten tijdens deze viering. In de viering zijn vele gemeenteleden betrokken 
op verschillende manieren.  
Er wordt een overdenking gehouden, maar voor degenen die graag eens in 
gesprek gaan over het thema zal er ook gelegenheid zijn om tijdens de 
overdenking – net als de kinderen en de tieners – naar een nevenruimte te 
gaan voor een interactieve vorm. Meer hierover in de komende 
nieuwsbrieven. De themagroep organiseert om de startviering heen 
verschillende activiteiten. We zien uit naar een inspirerende start! 
Op de laatste zondag van september vieren we de maaltijd van de Heer. 
Huub Oosterhuis schreef als gezongen tafelgebed het lied “De tafel der 
armen”. De tekst sluit aan bij het jaarthema, en verdient stille overdenking.  

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, onder de hete zon op de 
akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, dat wij elkaar verblijden 
en doen leven, brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven? 
En is die weelde zwelgen en van niets weten, wie zal hen naar 
gerechtigheid doen verlangen? 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om, aarde, jouw 
aanschijn te vernieuwen 

 
 
Zondag 4 september: 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 11 september: 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. A. Bouman, Ureterp 
 
Zondag 18 september: STARTZONDAG 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 25 september: Heilig Avondmaal 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 



 26 

14.30 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange (Steunpunt) 
 
Zondag 2 oktober: Israelzondag 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. W. Bisschop, Breda 
 
Zondag 9 oktober: 
10.00 uur: Voorganger: Ds. M.F. Meeder – van Hof 
 
 
 

VAN DE THEMAGROEP  
 
Op zondag 18 september a.s. hopen we met de hele 
gemeente het nieuwe kerkelijk seizoen weer op te 
starten. Thema is: ‘Zorg om/voor de Schepping’. 
Graag nodigen we u allen van harte uit voor de 
startdienst om 10.00 uur.  
Aansluitend drinken we koffie met eigengebakken 
lekkers. Na de koffie kunt u deelnemen aan een 
gezellig gevarieerd programma voor jong en oud.  
We sluiten de startzondag af met een ‘Goed-voor-de-wereld-soepbuffet’. 
 
Voor deze dag zijn we op zoek naar mensen die iets lekkers voor bij de koffie 
willen bakken en die een pan(netje) soep willen koken. Wilt u ons helpen? 
Geef dat dan a.u.b. door via themagroep@gknieuwendijk.nl, een briefje door 
de brievenbus van Rijksweg 240 of meld het ons even. 
 
Hartelijke groet en graag tot ziens op zondag 18 september! 
 
Themagroep; Miranda Groenenberg, Ina Heijstek, Jeannet van der Sloot en 
Arina Groeneveld 
 
 

 

BIJBELLEESROOSTER 
 

do 1 sep 1 Koningen 14:1-20 Niets is verborgen voor God 

vr 2 sep Lucas 14:1-11 Uitnodigen 

za 3 sep Lucas 14:12-24 Sorry-cultuur 

zo 4 sep Lucas 14:25-35 Kun jij Jezus volgen? 

ma 5 sep Psalm 143 Als alles duister is... 

di 6 sep 1 Koningen 14:21-31 Brons in plaats van goud 

wo 7 sep 1 Koningen 15:1-8 Niet als David 

do 8 sep 1 Koningen 15:9-24 Net als David 

mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl
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vr 9 sep 1 Koningen 15:25–16:7 Geen waardige koningen 

za 10 sep 1 Koningen 16:8-22 Chaos  

zo 11 sep Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden! 

ma 12 sep Lucas 15:11-32 De wachtende vader 

di 13 sep Psalm 142 Totale overgave 

wo 14 sep 1 Koningen 16:23-34 Dieptepunt 

do 15 sep 1 Koningen 17:1-16 Wonderlijke overvloed 

vr 16 sep 1 Koningen 17:17-24 Wonderlijk leven 

za 17 sep 1 Koningen 18:1-15 Rechtschapen hofmeester 

zo 18 sep 1 Koningen 18:16-29 Is hij soms op reis gegaan? 

ma 19 sep 1 Koningen 18:30-46 Vuurwerk op de Karmel 

di 20 sep 1 Koningen 19:1-9a Opgebrand  

wo 21 sep 1 Koningen 19:9b-21 Bron van rust 

do 22 sep Psalm 128 Voorspoed 

vr 23 sep Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden? 

za 24 sep Lucas 16:10-18 Tot in de puntjes 

zo 25 sep Lucas 16:19-31 Waardoor laat jij je overtuigen? 

ma 26 sep Psalm 131 Stil 

di 27 sep 1 Koningen 20:1-12 Vrouwen en kinderen in de 
uitverkoop 

wo 28 sep 1 Koningen 20:13-22 Dronken overmoedigheid 

do 29 sep 1 Koningen 20:23-34 Berg- én vlaktegod 

vr 30 sep 1 Koningen 20:35-43 Eigen vonnis geveld 

 
 

DENKTANK 
 
Typische Nieuwendijks 
 
Naar de kerk gaan, dat gebeurt overal. Maar in Nieuwendijk doen ze dat op 
een speciale manier. En al van vroeger af.   
Hoe dan? Kerkgangers hebben heel de weg nodig. Of ze nu met de fiets 
gaan of te voet, maakt niet uit. Ze lopen of fietsen met drie of vier mensen 
breed over D’n Dijk. 
Iemand zei eens tegen me: tussen 09.30 en 10.00 uur hoef je niet met de 
auto weg te gaan, want je kunt toeteren wat je wilt, Ze gaan geen meter opzij. 
Laten we er maar van uit gaan, dat dit de Nieuwendijkse voorbereiding op de 
kerkdienst is.  
En reken er niet op dat het na de kerkdienst beter gaat. 
Fiets omdraaien en een praatje maken, doe je bij voorkeur midden op de 
weg. Ik ga er maar vanuit dat dan de kerkdienst nog moet indalen. 
Maar ik blijf er om lachen.  
 
Jeanne 
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Sudoku 
Wat is de bedoeling? In elk diagram van 9 x 9 vakjes vult u de cijfers 1 t/m 9 
zodanig in dat op elke rij, in elke kolom èn in elk blokje van 3 x 3 de cijfers 1 
t/m 9 slechts één keer voorkomen. 
 

 
 
 

BIJZONDERE ZAKEN 
 
Kringen 
In september gaat de maandelijkse gesprekskring in het Jan Biesheuvel 
Dijkhuis weer van start. Gespreksleiding wordt verzorgt door ds. Jan 
Noordam en ondergetekende, bij wie u ook terechtkunt voor nadere 
informatie.  
 
Bent u, zijn jullie met elkaar in gesprek over geloofsvragen of hoe je 
theologische thema’s kunt verbinden  met alledag? En wil je een keer een 
predikant daarbij betrekken? Laat het me weten, dan kijken we hoe en 
wanneer ik kan aansluiten.  
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In het komende seizoen zal er, net als de afgelopen maanden, een kring rond 
geloven worden gehouden. Voor iedereen die wil nadenken over de 
geloofsvragen. Voor wie erover denkt om openbare belijdenis te doen en zich 
daarop wil voorbereiden. Voor wie rond deze thema’s nog eens ‘op herhaling’ 
zou willen. Of een plek zoekt voor de persoonlijke vragen rond God en geloof.  
We hebben in het afgelopen seizoen ervaren hoe open dit gesprek kan zijn. 
Ook met oudere gemeenteleden die bereid waren een keer aan te schuiven 
om vanuit verschillende generaties over en weer van elkaar te leren.  
Overweeg je mee te doen? Laat het me weten. Wil je er eerst nog over in 
gesprek? Bel voor een afspraak.  
De startdatum zal ergens eind september zijn, en bepalen we in onderling 
overleg met degenen van wie ik half september weet dat zij mee willen doen.  
 
Ds. Nico de Lange (0183-785785, berichten@nicodelange.nl) 
 
 
Samen Geloven Groep 
Het afgelopen jaar hebben we als Samen Geloven Groep weer een aantal 
mooie avonden met elkaar mogen doormaken. Aan de hand van het 
overkoepelende thema Gelijkenissen kwamen verschillende bijbelverhalen en 
onderwerpen voorbij. Zo hebben we het gehad over talenten, geloven in 
geluk, de barmhartige Samaritaan en de koninklijke bruiloft. Maar ook wordt 
het boekje 'Het goede leven' van Reinier Sonneveld er zo af en toe bijgepakt, 
wat we als groep hebben mogen ontvangen. Mooi om dit ook te kunnen 
inzetten in onze groep voor verder gesprek.  
De bijeenkomsten waren dit jaar door corona af en toe online, maar gelukkig 
ook weer live bij elkaar. We sloten het seizoen af met een gezellige barbeque 
en mochten stil staan bij alweer 5 jaar Samen Geloven Groep. Daar zijn we 
erg dankbaar voor! In de groep worden inhoudelijk mooie avonden gehouden, 
maar ook lief en leed wordt met elkaar gedeeld. 
 
Graag willen we ook dit komende jaar de draad weer verder oppakken. We 
zullen op de volgende data bij elkaar komen: 

- 23 september (openingsavond) 
- 8 oktober (we sluiten aan bij het diner van het zwo) 
- 18 november 
- 20 januari 
- 10 maart 
- 6 april (gezamenlijke the passion kijken in de kerk) 
- 12 mei 
- 30 juni (afsluiting seizoen) 

 
De avonden worden steeds door twee personen inhoudelijke georganiseerd 
en de groep bestaat uit 20/30/40-ers. Bij deelnemen mag je één of meerdere 
avonden mee organiseren, maar ook alleen aansluiten is prima.  

mailto:berichten@nicodelange.nl
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We nodigen geïnteresseerden graag uit om aan te sluiten bij onze groep, 
voor één avond is net zo ok als elke keer. Of je voor het eerst komt of 
misschien eerder eens bent aangesloten en al een tijdje niet bent geweest: je 
bent van harte welkom!  
Wil je graag eens overleggen of heb je vragen, dan mag je altijd met Jeroen 
den Dekker of Annemarije Lukkezen contact opnemen (of iemand anders die 
je uit de groep kent). Trek ons gerust aan onze jas!  
 
We hopen er weer een mooi seizoen van te maken met elkaar! 
 
 
Ophaalronde rommelmarkt 
Dit jaar organiseren we geen ophaalronde meer. Als u goede, bruikbare 
spullen heeft, kunt u contact opnemen met Cees de Rooij, tel. 06- 53405911. 
 
 
Opgelet: Een mooie toevoeging voor onze kerk!  
Binnenkort komt er iets leuks voor iedereen die een mobiele telefoon of tablet 
heeft! Een tipje van de sluier: 
Het is echt leuk om te hebben en mee te doen 
Het biedt nieuwe mogelijkheden voor activiteiten en initiatieven 
Het is voor het gemak 
Het is zeker niet moeilijk te hanteren 
Het wordt al in veel kerken gebruikt 
Het komt naast wat er al is 
Nieuwsgierig? Binnenkort komt er meer informatie, hou het in de gaten! 
 

 
 
 
 

78e  jaargang nr. 7/ 2022  
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INFO 
 
Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326 
www.gknieuwendijk.nl 
 
Kerkdienst  10.00 uur  
 

Predikant Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1, 4255 GA NIEUWENDIJK 
 Tel. (0183) 785785, e-mail: berichten@nicodelange.nl 
 In urgente situaties: 06-30767144 
 

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

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

 

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

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

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

CvK Secretaris: Huib 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: Heidi Oldenburg, Rijksweg 15, 

tel. 404363, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag vóór 
17.00 uur. 

 

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

Inleveren kopij  Tot uiterlijk maandag 22 september 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 

 
 
 

 


