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MEDITATIE 
 
Andere schatten (Matteüs 6: 19-21) 
Eén van de thema’s rond zorg om/voor de schepping wordt ons al 
eeuwenlang aangereikt door de bergrede in Matteüs. Jezus spreekt over 
schatten in de hemel. Dat woord ‘hemel’ is bij hem een verwijzing naar (de 
wereld van) God. Schatten in de hemel zijn de schatten die tellen voor God. 
Ieder zal daarbij grif toegeven dat dat andere schatten zijn dan bezit en  
vermogen. Jezus is dan ook knap kritisch op het verzamelen van bezit.  
Uitdagend stelt hij in de bergrede: je kunt niet én God én de mammon dienen 
(6: 24). Want mammon is méér dan een betaalmiddel. In het woord mammon 
gaat het woord ‘amen’ schuil.  
De bergrede stelt de vraag ten aanzien van ons omgaan met de schepping: 
als jij je voor God moet verantwoorden, wat heb je dan aan volle 
voorraadschuren?  
 
Voor God tellen andere zaken, andere schatten. Dat is geen eenvoudig iets 
voor mensen in het westen. Al zo’n 50, 60 jaar vertellen we elkaar en 
vertellen bedrijven en overheden ons dat we meer moeten consumeren. 
Want de economie is daarvan afhankelijk. Maar die boodschap is ons zó 
dicht op de huid gebracht dat ook wij zelf afhankelijk lijken te zijn van 
consumeren: Ik shop dus ik ben. 
  
Ik kan mij nog goed herinneren dat ik na de eerste strenge lock-down weer 
‘zomaar’ een winkel kon binnenlopen en ‘zomaar’ zelf kon pakken wat ik 
nodig had en afrekenen. Ik beschouwde me tot op dat moment niet echt als 
een ‘shopper’, maar weet sindsdien beter. En ook ik heb me zelf de vraag te 
stellen waar mijn hart ligt.  
 
Dat is dan ook het zegenrijke aan de bijbelse verhalen. Die zetten me keer op 
keer op een ander been. En ze leren me ook te zien dat het wel degelijk 
zinvol is om in het klein een steentje eraan bij te dragen dat er minder 
roofbouw wordt gepleegd op de schepping.  
Ik leer dat ook het kleine niet een kwestie is van ‘een goed voornemen’, maar 
dat het om wilskracht en volharding gaat. En dat het begint bij het richten van 
mijn oog op iets, op iemand anders dan materiële welvaart.  
Wat echt belangrijk is, is naaste te zijn voor de ander – in relatie met God. Je 
oog richten op de ander en daarbij gerechtigheid doen.  
Consuminderen is weten van andere schatten en een zaak van recht en 
gerechtigheid die met trouw gediend moet worden.  
 
Ds. Nico de Lange 
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VAN DE REDACTIE 

 
 
Dit is alweer de laatste editie van Kerkklanken van 2022.  
Het jaar is omgevlogen. Het was een jaar waarin we van de ene crisis in de 
andere leken te zijn beland. Hoogleraar Beatrice de Graaf deed daar 
onderzoek naar vanuit historisch perspectief en wat bleek: vroeger waren er 
niet minder crises, maar er werd anders mee omgegaan. Hierover schrijft ze 
uitgebreid in haar essay “Crisis!”. Enige relativering is op zijn plaats, hoewel 
we de gevolgen - of het nu wel of niet in de definitie past - iedere dag in 
meerdere of minder mate ervaren.  
 
Kerst is gelukkig een jaarlijks ankerpunt waarin 
we de geboorte van Jezus Christus herdenken. 
Het is het feest van Hoop en Licht en geeft rust 
in ons vaak zo jachtig dagelijks leven. Hoewel 
dat niet voor iedereen geldt. Voor sommigen 
voelt Kerst als een zware jas die ze gestolen 
kan worden.  
Hoe het ook voor u persoonlijk voelt, de 
redactie wenst u goede dagen toe en een 
gelukkig en gezond 2023.  
 
Dit blad is weer flink aan de maat. Dit is niet in het minst te danken aan scriba 
Cor Polak die een lijvig verslag aanleverde van de gemeenteavond. Als je het 
doorleest is het net of je er zelf bij was. En voor de gemeenteleden die 
aanwezig waren, moet het een feest van herkenning zijn.  
Ook onze vaste leveranciers hebben weer hun best gedaan om dit blad te 
maken tot wat het is geworden. Een applaus is zeker op zijn plaats.  
 
De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 16 januari. 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.  
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VAN DE VOORZITTER 
 
De schrijver Jamal Quariacchi heeft in een column voetbal omschreven als 
de grote verbinder. In de zuiverste vorm “is het een ultieme 
werelddemocratie, waarin afkomst, huidskleur, religie en klasse er niet meer 
toe doen. Maar, zegt hij, voetbal is ook het WK in Quatar”. En daarover is 
heel wat te doen  (geweest). Niet alleen vanwege de ronduit teleurstellende 
prestaties van het Nederlandse team, dat inmiddels al weer naar huis is 
teruggekeerd, maar vooral over de toewijzing aan Qatar om dit toernooi te 
organiseren. Veel kritiek had betrekking op de arbeidsomstandigeheden 
tijdens de bouw van de stadions en de wijze waarop de arbeidsmigranten 
werden behandeld. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn daarbij 
honderden tot duizenden gastarbeiders om het leven gekomen.  
Ook over lhbti-rechten werd met de regelmaat van de klok gesproken, omdat 
homoseksualitiet in dit land verboden is. Volgens FIFA voorzitter Gianni 
Infantino is het allemaal zwaar overdreven. Hij ergerde zich mateloos aan de 
hypocriete houding van met name de Europese voetbalbonden en schoot op 
de persconferentie voorafgaand aan de openingsceremonie van dit WK 
volledig uit zijn slof. De Zwitser gaf aan zich juist verbonden te voelen met de 
homosexuelen, de mensen met een beperking en de arbeidsmigranten. En 
vervolgde geïrriteerd “In de wereld leven 1 miljard mensen met een 
beperking, geen journalist die ernaar omkijkt. In Zwitserland is pas sinds de 
jaren negentig volledig stemrecht voor vrouwen. Laten we eerst in de spiegel 
kijken”. 
Tja, forse taal die door velen als belachelijk werd omschreven. Maar, heeft 
deze zelfingenomen man niet een beetje gelijk in zijn kritiek over de dubbele 
moraal van de westerse wereld?Voor aanvang van het toernooi werd er door 
verschillende hoogwaardigheidsbekleders hoog van de toren geblazen dat er 
politieke en andere statements zouden worden gemaakt. Een woordvoerder 
van de KNVB vertelde vol trots dat de shirtjes van de spelers geveild zouden 
worden. Een deel van die opbrengst was uiteraard bestemd voor de families 
van de omgekomen arbeiders.  
De aanvoerder van het 
Nederlandse elftal wilde een 
signaal afgeven door tijdens 
de wedstrijd een OneLove 
band te dragen. Toen de Fifa 
aankondigde dat het dragen 
van zo’n band een gele kaart 
zou opleveren werd de 
bewuste band binnen no time 
afgeserveerd, want het 
behalen van de wereldtitel 
mocht door zo’n actie niet in 
gevaar komen.  Minister 
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Conny Helder was vast van plan tijdens de wedstrijd Nederland – Qatar, een 
krachtige lhbti boodschap uit te dragen. Zittend naast de emir viel het nietige 
speldje, half verscholen achter een sjaal, amper op. De handelsbelangen en 
de afhankelijkheid van gas en olie wogen flink zwaarder dan het aankaarten 
van de schending van de mensenrechten. Het bekende spiegeltje, spiegeltje 
aan de wand laat zich hier  gelden. Maar ja, wijzend naar een ander, kunnen 
we zelf ook de hand in eigen boezem steken. Komt een ieder van ons, als het 
er echt toe doet, op voor normen en waarden en ageren wij adequaat tegen 
misstanden. Die spiegel past ons allemaal wel een beetje, toch? 
 
Op 10 december was Sinan Can te gast in het programma Sterren op het 
doek. Deze journalist en documentairemaker in oorlogsgebieden poseerde 
voor drie kunstenaars, die ieder een portret van Can schilderden. 
Ondertussen vroeg Özcan ‘Eus’ Akyol hem het hemd van het lijf over zijn 
indrukwekkende beroep. Op ontroerende wijze maakten we kennis met deze 
bijzondere man, die aangaf, ondanks zijn vele lachen, een bedroefd persoon 
te zijn en daardoor van weinig dingen intens kon genieten. Hij benadrukte dit 
met de volgende woorden: “Het is misschien een donker randje om je ziel als 
je zoveel ellende hebt gezien in de afgelopen elf jaar. Als je ziet hoe 
gewetenloos mensen kunnen zijn”. Geen wonder dat het lachen een 
dekmantel is voor zijn innerlijke bedroeftheid.                                                                                                                                                                       
Sinan Can is al jaren bewonderaar van Jalal ad-Din Rumi, een filosoof en 
dichter van Perzische afkomst, die leefde in de 13e eeuw. Deze Rumi heeft 
gezegd dat elk hart een heilige plek is, ongeacht of het een Moslim, Christen, 
Jood of ongelovige is. Can citeerde de Perzische filosoof met de spreuk “Hij 
die in de spiegel kijkt ziet zijn gezicht. Hij die in zíjn ziel kijkt ziet z’n hart”. Om 
het hart te kunnen zien moeten we juist verder kijken dan het 
weerspiegelende glas.   
De Britse theoloog Graham Tomlin 
geeft in het vakblad # Protestant aan 
dat het als plaatselijke gemeente best 
weleens goed is om eerlijk in de 
spiegel te kijken en je daarbij af te 
vragen wie we als gemeente zijn, wie 
we weten te raken met wat we zeggen 
en doen, op zondag en op andere 
momenten. Volgens Graham is de kerk 
de plek van het goede leven met God, 
de plek waar je kunt proeven aan het 
Koninkrijk. Zijn we een prikkelende 
kerk? Hebben we als gemeente het 
oprechte verlangen om het 
daadwerkelijk van de Heer te 
verwachten of bepalen we liever zelf hoe we kerk willen zijn? Worden we als 
gemeentelid zelf eigenlijk nog geraakt door ons spreken en handelen? Tomlin 
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roept op om het gesprek hierover met meerdere generaties binnen de 
gemeente te voeren.  
Tja, daar vraagt die Graham nogal wat. Kijkend in de spiegel kunnen we 
constateren dat de wil om een prikkelende kerk te zijn er zeker wel is. 
Natuurlijk, het evangelie wordt verkondigd en er wordt geprobeerd vanuit een 
oprechte betrokkenheid een plek te zijn die mensen inspireert. Er worden 
pogingen ondernomen om in februari met verschillende generaties in gesprek 
te komen. En we trachten van betekenis te zijn voor de omgeving. Maar of we 
echt mensen weten te raken met wat we zeggen en doen, op zondag en op 
andere momenten? Ik hoop het van harte, maar besef terdege dat er vast en 
zeker nog van alles aan mankeert en veel nog voor verbetering in 
aanmerking komt. Het omzien naar elkaar in deze onoverzichtelijke en 
ongewisse tijd vergt de nodige inspanning. Alertheid en het opvangen van 
signalen zijn hierbij onmisbaar. Helaas is het netwerk niet waterdicht en 
worden gemeenteleden uit het oog verloren. Het is en blijft kwetsbaar 
mensenwerk. De kerkenraad is niet alleen verantwoordelijk voor het gezicht 
van onze kerk. De gehele gemeente heeft hier een taak in. Het is een enorme 
uitdaging om met elkaar het kerk-zijn vorm te geven. Daar zullen we voor 
moeten strijden, maar vooral voor moeten 
bidden.                                                                                                             
Op de achterkant van het blad # Protestant heeft de pastoraal ouderling De 
Wit het geweldig verwoord: ‘Zodra je samen bidt, komt er heel tastbaar 
een derde bij: God. Bij Hem kun je alles neerleggen’.                                                                                                                                                                                   
Laten we dan met hart en ziel samenkomen, bidden en God ontmoeten.  
 
 
 

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 

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

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

 

mailto:berichten@nicodelange.nl
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Notulen Najaarsgemeentevergadering d.d. 23 november 2022 
1. Welkom/Opening: 
Preses Jaap van Elzelingen heet allen heel hartelijk welkom, waarna ds. Nico 
de Lange het woord krijgt.  
Hij noemt de agendapunten betreffende Belijdenis en wil daar alvast bij 
stilstaan, gekoppeld aan het thema: Je kunt als kerk niet niet-diaconaal 
zijn. Ds. De Lange verwijst hierbij ook naar het jaarthema van de PKN: Aan 
tafel. De Messias-belijdende Joden vormden kleine gezelschappen, men was 
zich zeer bewust van elkaars aanwezigheid. Komend uit alle lagen van de 
bevolking, met verschillen in hun achtergrond, uit verschillende gebieden, 
volgde men Jezus. Men sprak over de Geest.  
Ze brachten allen wat mee, de diakenen verdeelden het. Men verdeelde  het 
brood in brokken, wie deelde? De gast of de gastheer? Je kunt het niet 
beetpakken, genade kun je je niet toe-eigenen. Overigens: de verdeling was 
niet altijd zo gelijk: Er waren ook mensen die zich overmatig aan drank te 
goed deden en anderen die niets hadden. 
Diaconaat deed zich in verschillende vormen voor: dicht erop, op afstand. 
Maar steeds kwam men weer bij elkaar. Hoe kleiner de kerk wordt, hoe 
dichter we erop lijken te komen. Kun je elkaar in de ogen zien, iets van 
Christus ervaren? 
Het schilderij van Marius van Dokkum 
is een eigen interpretatie van de 
geschiedenis van Zachëus en de 
uitspraak van Jezus: “Ik moet bij jou in 
huis zijn”. Wie is de gastheer? Wie is 
Jezus, wie nodig je uit? 
Zie in het schilderij ook het schilderij 
van Rembrandt aan de muur: De 
verloren zoon, het diaconaat van de 
Vader. Niet- diaconaal zijn is het einde 
van kerk-zijn. 
Hierna gaat ds. De Lange voor in 
gebed, vervolgens zingen we Lied 995, de verzen 1 en 2. 

 
2. Notulen voorjaarsvergadering 6 april: 

Opgemerkt wordt dat bij de exploitatierekening: “Van de inkomsten is 2,5% 
voor de Diaconie” dient te worden opgevat als: 2,5%  van de vaste vrijwillige 
bijdrage. Met deze aanpassing worden de notulen vastgesteld. 

 
3. Concept begroting CvK: 
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Irene Wolvers licht toe:  
Uitgaven: Gebouwen: De meerjarenbegroting is een aantal jaren geleden 
vastgesteld. De energiekosten vormen een grote post met een onzeker 
verloop, deze zijn lastig in te schatten. Voor dit jaar valt het nog wel mee. Hoe 
ziet een nieuw energiecontract eruit? Kunnen we donaties verwachten?  
De post Pastoraat gaat wat omhoog. De afdracht is door de PKN vastgesteld. 
De uitgaven aan preekbeurten zijn wat lager begroot. 
Over de post jeugdwerk is wat getwijfeld: in de vorige begroting was daarvoor 
een relatief groot bedrag gereserveerd, maar gezien de energiekosten zijn 
daarvoor de mogelijkheden beperkt. Vanuit de Jongerenraad wordt 
gereageerd dat het eerdere bedrag meer dan voldoende was en dat, mocht 
het zo zijn dat er meer financiële  middelen nodig zijn en dat er goed een plan 
ligt, er wel een oplossing zal komen. 
In het verleden was het belangrijk een sluitende begroting te hebben, denk 
bijv. aan het beroepingswerk en de benodigde solvabiliteitsverklaring. De 
PKN heeft de regels wat versoepeld, wat o.a. inhoudt dat voor de bekostiging 
van de predikantsplaats ook de balanswaarde mag worden aangesproken. 
Dit betekent ook dat de begroting niet persé sluitend hoeft te zijn. 
De vrijwillige bijdragen zijn, overeenkomstig de landelijke trend, wat (1%) 
naar beneden bijgesteld, terwijl de collecteopbrengsten wat hoger zijn 
begroot. 
De Rommelmarkt is niet in de cijfers opgenomen, deze heeft in het algemeen 
een specifiek doel. 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd of de mogelijkheid de  reserves aan te 
spreken ook voor andere posten dan de predikantsplaats geldt. Irene: De 
energiekosten vormen een probleem waarvoor dat zou kunnen gelden, 
wellicht zijn ook andere onderwerpen te noemen, maar er moet wél een goed 
plan liggen. 
Gevraagd wordt: De meerjarenbegroting is opgesteld voor de periode tot 
2025, worden de cijfers, gezien de ontwikkelingen, aangepast? Antwoord: 
Niet alles is te voorzien, in 2025 wordt weer een nieuwe meerjarenbegroting 
voor vijf jaar opgesteld. 
Het CvK bekijkt mogelijkheden betreffende verduurzaming, onder andere 
zonnepanelen. Er zijn flink wat financiële reserves, maar daarmee dient 
zorgvuldig omgegaan te worden. 
Het aantal leden is wat afgenomen, al is dat relatief weinig.  
Voor de solidariteitskas dient door de plaatselijke gemeenten een verplichte 
bijdrage te worden betaald op basis van het aantal belijdende leden van een 
gemeente.  Men gaat voor de hoogte ervan uit van het ledental van twee jaar 
vóór het jaar waarin de afdracht dient te worden voldaan.  
Daarnaast dient door het CvK en Diaconie een quotum te worden 
afgedragen, gebaseerd op een percentage van (een deel van) de inkomsten 
van een gemeente of diaconie, waarbij in het diaconaal quotum ook nog 
rekening gehouden wordt met een bedrag per belijdend lid. 
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De inkomsten van nu uit opbrengsten van collectes, acties en vaste vrijwillige 
bijdragen dienen als basis voor de berekening van het quotum dat over twee 
jaar dient te worden betaald. 
Op de vraag of de conceptbegroting van het CvK tot een definitieve kan 
worden gemaakt antwoordt de vergadering instemmend. 
Irene wordt hartelijk bedankt voor al die jaren dat zij tijd en aandacht in de 
financiële administratie heeft gestoken. Irene: De jaarrekening komt nog. 
Lars Duijnhouwer volgt Irene op, hij kijkt vanaf september met Irene mee. 

 
Concept begrotingen Diaconie, ZWO, Wereldwinkel: 

Marianne Ebert licht toe:  
Diaconie: De cijfers zijn tot en met september bijgewerkt. 
Er was wat meer aan collecteopbrengst ontvangen, in de begroting is deze 
post ook wat hoger ingeschat. De collectes voor Voedselbank en Hospice 
hebben ook extra inkomsten opgeleverd. 
Betreffende de collectes is er een bepaalde verdeelsleutel: De Diaconie 
ontvangt een percentage van de opbrengst, zoals dat in 2019 is vastgesteld, 
met uitzondering van de Avondmaalscollectes, deze komen geheel ten goede 
aan diaconale doeleinden. 
ZWO: De ZWO-maaltijd heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
inkomsten. De vermelde kleine giften vallen niet onder de jaarlijkse bijdragen. 
Wereldwinkel: Inkomsten zijn vooral te danken aan de verkoop van koffie 
aan de kerken en de school en de verkoop van kerstpakketten. 
Uitgaven: De Diaconie maakt meer over in verband met PKN-acties. Er 
wordt nu ook al meer doorgegeven dan in het verleden. Naast de begrote 
Avondmaalscollecte komt nog een afzonderlijke collecte ten behoeve van de 
minima. De hulp aan hen wordt voor volgens jaar wat hoger ingeschat. Er 
wordt meer rekening gehouden met gezinssamenstelling. Het bedrag wordt 
gedeeld met de Hervormde Gemeente. 
De uitgaven aan het Kerstfeest zijn wat hoger begroot i.v.m. de kosten van 
het presentje en de huur van Tavenu. 
Dankzij donaties vallen de uitgaven in verband met de Kerstpakkettenactie 
mee. 
De opbrengsten van de ZWO-activiteiten, bijv. enveloppenactie en maaltijd 
worden besteed aan het jaardoel. 
De Wereldwinkel probeert nog steeds giften te doen met  de opbrengsten  
uit verkoop. 
Gevraagd wordt of er ook grondlasten en dergelijke worden betaald. 
Geantwoord wordt dat er inderdaad aan BSR wordt overgemaakt, dit is in de 
cijfers waarschijnlijk ondergebracht bij diversen. 
Preses: Het is mooi dat de begroting  een negatief saldo toont, gezien de 
nood in de wereld. 
De vergadering stemt in met de begroting. Marianne wordt bedankt voor haar 
werkzaamheden en de toelichting. 
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Overeenkomstig de Kerkorde dienen de functies van penningmeester en 
administrateur gescheiden te zijn.  We zijn blij met de toezegging van Teun 
Versteeg om vanaf januari de administratie van de Diaconie op zich te 
nemen. Voor het CvK wordt nog gezocht naar een penningmeester. 

 
4. Plaatselijke Regelingen:              

In het verleden is al begonnen met het formuleren van plaatselijke regelingen. 
Plaatselijke regeling houdt in dat de landelijke PKN de plaatselijke gemeente 
vrij laat in het formuleren en vaststellen van eigen regels op bepaalde 
beleidsterreinen. 
Enige jaren geleden zijn die in onze gemeente betreffende doop, belijdenis 
en Avondmaal in een gemeentevergadering vastgesteld. Het is echter tijd om 
deze nog eens tegen het licht te houden. In de voorjaarsvergadering werd 
daar ook om gevraagd. De PKN heeft formats ter invulling, de kerkeraad 
heeft besloten daarmee ook te gaan werken.  
Één van de formats betreft de plaatselijke regeling ten behoeve van het leven 
en werken van de Gereformeerde Kerk in Nieuwendijk. Deze betreft de 
organisatie en werkwijze van kerkeraad en gemeente. Zie de uitgereikte 
informatie. Een aantal opmerkingen in verband daarmee: 
Sinds september wordt gewerkt met een nieuwe organisatiestructuur: De 
Kleine Kerkeraad is daar tussenuit, wat betekent dat overleg en bestuur bij 
het moderamen en de kerkeraad, en eventueel de gemeentevergadering, 
berusten. 
In het format wordt gevraagd naar het aantal kerkeraadsleden, dit is van 
belang in verband met de besluitvorming (de helft +1 voor vaststelling van 
een voorgesteld besluit). 
Het aantal ouderlingen is op 4 gesteld, hetgeen in de huidige situatie 
betekent dat  één vacature nog dient te worden ingevuld. 
In de nieuwe structuur hebben twee diakenen zitting in de kerkeraad. Op dit 
moment zijn er nog vier diakenen, een erfenis van de oude structuur, maar na 
het eindigen van ambtstermijnen wordt het aantal op twee gehouden. Naast 
de diakenen hebben diaconaal rentmeesters zitting in de Diaconie, zij maken 
echter geen deel uit van de Kerkeraad.  
Verkiezing ambtsdragers : Verkiezing van ambtsdragers met het oog op 
invulling van vacatures is  eigenlijk een continu proces. De gemeente heeft 
daarbij het recht aanbevelingen te doen, wat recentelijk ook gebeurd is. 
Alleen bij meerdere voordrachten voor een bepaalde vacature kan er 
gestemd worden. 
De vergaderfrequentie van de kerkeraad is gesteld op 6 reguliere en 6 
optionele vergaderingen per jaar. Inmiddels is wel gebleken dat de 6 
optionele nodig zijn, nu de kleine kerkeraad niet meer in de organisatie 
aanwezig is. 
In het moderamen hebben zitting:  de voorzitter van de kerkeraad (preses), 
de secretaris (scriba), de assessor (neemt indien nodig waar voor preses of 
scriba) en de predikant. 
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De openbaarmaking van besluiten vindt plaats via Kerkklanken (zie daarvoor 
“Rondje Kerkeraad”) of mondeling. 
 
De hierboven genoemde plaatselijke regeling betreft een groeidocument: In 
de loop van de tijd kunnen indien nodig / gewenst aanpassingen 
plaatsvinden. Genoemd kan al worden dat de bespreking van de financiën 
vanaf januari, overeenkomstig de Kerkorde,  in twee fasen zal gebeuren: 
éérst in de kerkeraad, vervolgens in de gemeentevergadering. Dat was de 
laatste tijd gecombineerd, vanuit de gedachte dat mensen niet teveel belast 
moesten worden. 
De vergadering heeft geen bezwaren tegen de gepresenteerde plaatselijke 
regeling. 

 
Besluitvorming voorstel Doop - Belijdenis  
(zie uitgereikt document, paragraaf 5.2): 
 
De Pastorale Raad heeft  zich over dit onderwerp gebogen en heeft een 
voorstel voorgelegd aan de Kerkeraad, die dit voorstel heeft overgenomen. 
Tot nu toe werd in onze gemeente uitgegaan van de regel dat voor de doop 
van een kind  in ieder geval één van de ouders belijdend lid diende te zijn. In 
de plaatselijke regeling die een aantal jaren geleden werd aangenomen werd 
gesteld dat, mocht dat niet zo zijn, de beantwoording van de doopvragen als 
een belijdenis gold. Een “ja” betekende dat men belijdend lid werd. In de 
praktijk heeft dit niet goed gefunctioneerd.  
Ondertussen  is ook de beleving van belijdenis doen veranderd: 
verbondenheid met God betekent niet automatisch belijdenis doen. 
Daarnaast: Dopen is een opdracht vanuit de Bijbel, in de doop reikt God de 
hand aan de mens. De liefde van God komt erin naar voren. De 
verbondenheid komt erin tot uiting: In de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. 
De Pastorale Raad stelt: Naar de doop mag niets in de weg staan. De 
Kerkeraad heeft dit overgenomen: God reikt de hand aan de mens op aarde. 
Vandaar het voorstel: voor de doop van een kind is het niet vereist dat de 
doopouders of één van hen belijdende leden zijn/belijdend lid is.  
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt: Stel dat geen van beide ouders 
gedoopt is en men wél een doopwens voor hun kind heeft? Ds. De Lange 
antwoordt dat de ouders wordt voorgesteld er een gesprek over te hebben. 
Wat je zelf niet hebt ervaren en voor jezelf niet wilt, kun je dat voor je kind 
verlangen? De kerkeraad heeft over zo’n situatie geen expliciet ja of nee 
uitgesproken. 
Het voorstel houdt in ieder geval een uitbreiding in, wordt vanuit de 
vergadering opgemerkt. En verder: Als dopen een opdracht is,  dan kun je 
toch niet meer weigeren? 
Gevraagd wordt: Mogen gemeenteleden die gedoopt zijn, maar geen 
belijdenis hebben gedaan een ambt vervullen? Ds. De Lange: Als de doop 
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aan een kind is bediend zijn de ouders niet meteen belijdend lid, daar moet je 
naar toe groeien. Men kan wél belijdenis doen bij de bevestiging tot 
ambtsdrager. Preses voegt eraan toe: De belijdenis vormt wél een belangrijk 
onderdeel van gemeente-zijn.  
Hoe ligt het met stemrecht?, wordt gevraagd. Geantwoord wordt dat er met 
verschillende soorten leden verschillende mogelijkheden zijn, maar dat een 
en ander nog niet is uitgewerkt. Voorlopig is het stemrecht voorbehouden aan 
belijdende leden. Dit onderwerp wordt nog besproken en daar zal de 
gemeente bij betrokken worden. 
Heeft de soort relatie tussen de ouders, denk aan alternatieve 
levensverbintenissen, nog invloed op het al dan niet kunnen laten dopen van 
een kind?, wordt gevraagd. Ds. De lange: Dit voorstel is zonder aanziens des 
persoons opgesteld, het gaat om het belang van het kind.   
Op de vraag of de vergadering kan instemmen met het voorstel wordt 
instemmend gereageerd. 
Plaatselijke regeling belijdenis en Avondmaal, uitleg voorgenomen traject: 
De traditie betreffende dit onderwerp  houdt in dat men in onze gemeente om 
aan  de Avondmaalsviering deel te kunnen nemen belijdenis moet hebben 
gedaan. Enkele jaren geleden is daaraan toegevoegd dat men, wanneer men 
geen belijdenis heeft gedaan, een zegen kan vragen. En daarbij zegt ds. De 
Lange mooie dingen te hebben gezien. Een enquête, die inmiddels weer heel 
wat  jaren geleden werd gehouden, liet zien dat iets meer dan de helft van de 
ondervraagden zich vóór de traditionele koppeling van Avondmaalsviering en 
belijdenis was. In de Pastorale Raad is het onderwerp besproken, waarbij 
onder andere de veranderde betekenis van belijdenis doen en de 
ontwikkeling in de beleving van de Avondmaalsviering: van verzoening naar 
verbondenheid, samenbinding en lofprijzing, aan de orde kwamen. Ook de 
opvattingen over kind en geloof kwamen ter sprake: moet een kind het 
geloven nog leren of is het een mens die gelooft op zijn  eigen manier?  
De Avondmaalsviering staat voor een heilige ruimte. Het is belangrijk dat men 
zich daarvan bewust is. Moet je daarvoor belijdenis hebben gedaan? Hoe kun 
je mensen erop toerusten? Wanneer is iemand voldoende toegerust? Dat er 
geen drempels mogen zijn om tot Jezus te komen en het besef van de heilige 
ruimte zijn beide wezenlijke aspecten. 
De bespreking in de Pastorale Raad heeft geleid tot de conclusie dat het nu 
niet het moment is om een besluit te nemen, maar dat het goed is om met de 
gemeente over dit onderwerp in gesprek te gaan. Daarbij wordt het volgende 
tijdpad m.b.t. vragen, gesprek, besluitvorming voorgesteld: 
– gemeente-gesprek in januari 2023 
– advies en voorgenomen besluit kerkenraad in februari 2023 
– besluitvorming in de gemeentevergadering op 22 maart 2023  
Mocht in januari behoefte bestaan aan een vervolggesprek, dan wordt dat 
ook gehouden. 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt: Een mooie route, beter dan een 
enquête, in een gesprek moet je beargumenteren; Mee eens, ook goed voor 
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de gemeente; Ook goed voor wie er nu niet is, men kan erbij betrokken 
worden door publicatie in Kerkklanken.  
Op de vraag wie van de aanwezigen er in januari bij denkt te zijn komt een 
heel goede respons. 
Preses: Het is belangrijk zorgvuldig met dit onderwerp om te gaan en de 
gemeente erbij te betrekken, opdat een besluit breed gedragen wordt. We 
zijn blij met de eerder dit jaar gestelde vraag vanuit de gemeente om dit op te 
pakken, waarmee de behandeling in gang is gezet. 

 
5. Ontwikkelingen ambtsdragers werving: 

De gemeente is gevraagd namen voor te dragen ter vervulling van de 
vacatures voorzitter en pastoraal ouderling. En er zijn ook namen ingediend. 
Twee gemeenteleden zijn benaderd met het oog op het voorzitterschap, 
allebei hebben gemeend  met “nee” te moeten antwoorden. De kerkeraad 
doet een dringende oproep aan de gemeente namen voor te dragen, 
ondertekend in te leveren bij de scriba. De gesprekken ter vervulling van de 
vacature pastoraal ouderling lopen nog. 

 
6.  Rondvraag: Er zijn geen vragen, geen opmerkingen. 

 
7. Sluiting: 

Preses  Jaap van Elzelingen neemt een tekst uit het blad “Protestant” en 
verwijst daarbij ook naar de opening van de vergadering, waarin het ging om 
omzien naar elkaar. Soms komen dingen samen en dan moet het ook zo zijn. 
Als we samen bidden komt er een Derde bij: God. Vervolgens gaat preses 
voor in gebed, waarna hij allen bedankt voor de komst en welthuis wenst. 
 

 
 
De relatie tussen doop, belijdenis en avondmaal in onze gemeente 
 
Op de gemeentevergadering van 23 november is een besluit genomen over 
het volgende:  
a) ook doopleden kunnen nu de doopvragen bij de doop van hun kind 
beantwoorden.  
b) over de relatie tussen belijdenis en avondmaal gaan we als gemeente in 
gesprek op woensdagavond 1 februari 2023. 
 
Inleiding 
In de afgelopen maanden heeft de kerkenraad nagedacht over de vraag of 
het belijdend lid-zijn een voorwaarde is om de doopvragen te beantwoorden 
en deel te kunnen nemen aan het avondmaal.  
De protestantse kerk zegt: je wordt lid door je doop. Plaatselijk is er 
vervolgens de ruimte om als gemeente te kiezen of ook doopleden de 
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doopvragen kunnen beantwoorden. En of doopleden kunnen deelnemen aan 
het avondmaal.  
 
Doop 
Aanleiding voor de bezinning op de relatie belijdenis-doop is tweeledig. Er lag 
een vraag vanuit de gemeentevergadering in het voorjaar van 2022. En al 
eerder zagen we als kerkenraad dat de pastorale praktijk de officiële 
gedachte inhaalt. Het officiële standpunt dat alleen belijdende leden de 
doopvragen kunnen beantwoorden soms lastig is uit te leggen. Bijvoorbeeld 
als gedoopte ouders hun kind wel konden laten dopen in de vorige gemeente 
waar zij lid van waren.  
We deelden op de gemeentevergadering van 27 november j.l. enkele punten 
uit de bezinning in de kerkenraad.  
– Gods liefde gaat uit naar zijn mensheid. De doop is daarvan een zichtbaar 

teken. In het doopformulier wordt het zo verwoord: “een zichtbaar teken 
van een onzichtbaar geheim, een teken verricht door mensen in naam van 
God.”  

– Dopen is een opdracht vanuit de Bijbel en geen vrije keuze van kerk of 
predikant. In de doop reikt God de hand aan zijn mensen. 

– Enerzijds krijgt in het verlangen naar de doop de dankbaarheid van de 
ouders gestalte voor het nieuwe leven, dat is geschonken en de liefde van 
God. Anderzijds is er het belijdende aspect, dat God ons samenbrengt en 
dat we dit doen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Dat komt tot uitdrukking in de doopvraag ‘verlangen jullie dat jullie kind 
wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’.  

– Deze belijdende vraag aan de doopouders wordt gedragen door het 
belijden van de gemeente. 

 
In het gesprek op de gemeentevergadering komen kerkenraad en de 
aanwezige gemeenteleden tot de conclusie dat we geen barrières mogen en 
willen opwerpen om tot Jezus te komen.  
In dat licht waren we het erover eens dat het afleggen van openbare 
belijdenis geen voorwaarde meer hoeft te zijn om je kind te laten dopen. Als 
één van beide ouders dooplid is, of beide ouders zijn dooplid, dan is dat 
voldoende – want het is God die zijn liefde onvoorwaardelijk aanreikt. 
 
Avondmaal 
In het verlengde van het gesprek over de doop is ook gesproken over het 
avondmaal. Ook daarbij is op dit moment deelname aan het avondmaal 
voorbehouden aan gemeenteleden die openbare belijdenis hebben gedaan. 
Er bestaat wel al vele jaren de mogelijkheid voor eenieder (jong en oud) om 
tijdens de viering van het heilig avondmaal persoonlijk een zegen te 
ontvangen, waarmee ook niet-belijdende leden de beweging in het 
avondmaal kunnen meemaken.  
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Ook hier ligt de vraag voor of we het HA open willen stellen voor doopleden 
en mogelijk voor iedereen die zich geroepen voelt tot deelname. Pastoraal 
ouderlingen en predikant hebben daarover uitgebreid gesproken. Daarbij is 
onder meer aan de orde gekomen:  
– de veranderde betekenis van het ‘doen van belijdenis’. In het verleden 

werd belijdenis doen gezien als voorwaarde om toegelaten te worden tot 
het HA en de Doop van je kind. Tegenwoordig wordt belijdenis doen méér 
gezien als persoonlijk antwoord op de liefde van God en het overnemen 
van de belofte van je ouders tijdens de doop. 

– de veranderde betekenis van het vieren van heilige avondmaal. De nadruk 
is in de loop van de tijd verschoven van ‘verzoening’ naar ‘lofprijzing’ en 
‘gemeenschap’. 

– de veranderde ideeën over ‘kind en geloof’. Zien we een kind als een 
‘iemand die het geloof nog moet leren en op weg is om een volwassen 
gelovige te worden’ of als ‘iemand, die gelooft op zijn eigen manier’? 

 
Het gesprek binnen de pastorale raad ging ook over het bijzondere karakter 
van het heilig avondmaal. Het avondmaal is een heilige ruimte (in het Engels: 
‘sacred space’). We denken dat het bewust zijn van die ruimte belangrijk is. 
Maar hoe gaat dat dan? Moeten we daar expliciet aandacht aan besteden en 
mensen daarvoor toerusten? En is dat dan alleen voor kinderen of is de 
aandacht daarvoor iets van de hele gemeente? Maar dan: kunnen en mogen 
wij als kerkenraad beoordelen of iemand zich genoeg bewust is van die 
heilige ruimte? 
 
Het resultaat van dit gesprek was een open uitkomst:  
a) We zouden eigenlijk geen barrières willen opwerpen om deel te nemen 
aan het avondmaal. Want we mogen geen drempels opwerpen om tot Jezus 
te komen. 
b) Tegelijk vinden we dat iedereen zich bewust zou moeten zijn van die 
heilige ruimte.  
c) We vinden de vraag belangrijk wat dit betekent voor de persoonlijke zegen, 
die mensen kunnen ontvangen tijdens de viering van het heilig avondmaal. 
Daarbij gebeuren ook mooi en bijzondere dingen die tot de heilige ruimte 
behoren. We zouden dat niet willen laten verdwijnen.  
Als ouderlingen en predikant ontdekten we hoe waardevol dit gesprek is, dat 
niet wordt bepaald door de vraag zo snel mogelijk een besluit te nemen, maar 
door het naar elkaar luisteren. Daarom is de kerkenraad geadviseerd om dat 
gesprek niet te willen onthouden aan veel meer gemeenteleden. De 
kerkenraad heeft dit advies overgenomen en dat weer voorgelegd op de 
gemeentevergadering. De aanwezige gemeenteleden hebben ingestemd met 
dit advies.  
 
Op woensdag 1 februari vindt er daarom een gemeentegesprek plaats over 
(belijdenis en) avondmaal. In de weken ervoor besteden we hier aandacht 
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aan in de nieuwsbrieven. En we stellen materiaal beschikbaar om je in te 
verdiepen. 
De aanwezige gemeenteleden gaven in zeer ruime meerderheid aan graag 
bij dat gesprek aanwezig te willen zijn. En we hopen dat deze uitgebreide 
toelichting nog veel meer gemeenteleden enthousiast en nieuwsgierig maakt 
om deel te nemen aan dit open gesprek over de betekenis van het heilig 
avondmaal. 
 
Namens de kerkenraad,  
Ds. Nico de Lange 
 
 

Pastoralia 
 
In het omzien naar elkaar komt het erop aan de verhalen te horen en levend 
te houden. En zo getuige te zijn van iemands ervaringen en levensloop. 
Die verhalen hebben een eigenaardig karakter. Ze leven in hoofd en hart van 
iemand. Ze zijn nooit weg, maar ze staan ook niet permanent op de 
voorgrond. Anders zou je niet je gewone, dagelijkse werk kunnen verrichten. 
Maar ze zijn dus ook nooit weg.  
Ze léven echter van het vertellen en beluisterd-worden. Soms hoor ik een 
verhaal waarvan iemand aan het eind zegt: “hé, dat was ik eigenlijk helemaal 
niet van plan te vertellen, en nu ineens ligt het er…”  
Dat zijn ontroerende momenten. En dan komt het erop aan het te zien als 
een geschenk, om het met de ander te kennen en te dragen. In stilte en 
ontroerd, want je was getuige van een bijzonder moment. Zeker als het gaat 
om verhalen van verlies en pijn, verdriet en  eenzaamheid.  
Soms kunnen we daar ook iets mee, als het om een verhaal gaat van een 
dorpsgemeenschap. Soms wordt een viering gevuld met verhalen.  
Zo waren we op 11 december getuige van het verhaal van Jozef en leren van 
hem dat onvanzelfsprekende keuzes en geloof met elkaar samenhangen. Het 
werd zichtbaar in het verhaal van de doop. We waren getuige van het verhaal 
van een gemeentelid dat ons ontvallen is en de verhalen die samenkomen in 
wereldlichtjesdag. En we gaven heel kort een plek aan de verhalen die 
samenhangen met 12 december 1944, toen het oorlogsgeweld haar 
slachtoffers opeiste in Nieuwendijk.  
Getuige zijn – met en voor elkaar. In een persoonlijk contact en in ons 
gemeente-zijn.  
 
Ds. Nico de Lange 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 
In het novembernummer van Kerkklanken las ik een 
stukje van Jeanne over delen waarin zij schreef dat 
Nieuwendijkers maar al te goed kunnen delen. 
Afgelopen zaterdag was ik nog even op de kerstmarkt, 
waar ik merkte dat Nieuwendijkers niet alleen kunnen 
delen, maar ook geven! Toen de markt om 10 uur 
opende kon je volgens een ooggetuige over de koppen 
lopen en werd er massaal verkocht. De dagen ervoor waren de vrijwilligers 
uren/dagen lang bezig geweest met het vervaardigen van kerststukjes in 
allerlei soorten en maten, de ene nog mooier als de andere. Met als 
eindresultaat dat er naar zeggen ruim 225 stukjes klaar stonden voor 
verkoop. En wat schetste mijn verbazing toen ik om 14 uur de kerstmarkt 
bezocht dat ruim 95% verkocht was.  
Allereerst hulde aan de vrijwilligers die dagen druk zijn geweest met het 
maken van deze kerstartikelen. Daarnaast een applaus voor al die bezoekers 
die bereid waren om te geven in ruil voor een kerststukje of iets dergelijks. 
Mijn mond viel open toen ik de (tussenstand) vernam: de verkoop heeft maar 
liefst € 4.400 opgebracht. Waar ik als voorzitter/waarnemend penningmeester 
ontzettend blij van wordt. 
 
Wat speelt er nog meer binnen het CvK: 
 
Digitaal abonnement op Hemelhoog 
Het CvK is akkoord om een abonnement op een digitale versie van 
“Hemelhoog” aan te schaffen. De bundel is de opvolger van de Evangelische 
bundel en de bundel Hemelhoog heeft zich al in de praktijk bewezen. Ook is 
CvK akkoord dat Ds. Nico de Lange 15 handbundels zal bestellen. 
 
Corona maatregelen: 
Het interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een corona-
handreiking voor kerken gepresenteerd (ingeval van oplopende 
coronabesmettingen op verantwoorde wijze passende maatregelen te 
treffen). Het Cvk heeft dit voor kennisgeving aangenomen. 
 
Vervangen zinken dakgoten;  
Er is een offerte opgevraagd en ontvangen van een zzp’er voor het 
vervangen van de dakgoot. Totale kosten inclusief het aanbrengen steiger 
vallen nogal hoog uit, waarbij het opbouwen en afbreken van de steiger een 
substantieel onderdeel is van de totale kosten.  Hugo Groeneveld meent dat 
als de werkzaamheden met enkele mensen worden uitgevoerd met gebruik 
makend van een rolsteiger de kosten aanzienlijk lager zullen uitvallen. Het 
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CvK zal zich hierover beraden en contact opnemen met zzp’er dan wel met 
een ander concurrerend bedrijf om dakgoot voor lagere kosten te vervangen.  
 
Explosieve stijging Energiekosten. 
Greenchoice (leverancier van de energie) heeft de kosten van stroom en gas 
voor het 1e deel van 2023 bekend gemaakt. Dit impliceert € 2.000 aan 
meerkosten per maand en € 36.000 aan kosten per jaar (was € 12.000).  
Om dit verhoogde bedrag te reduceren, dient er dus zuiniger om te gaan 
worden met energie (bij geen gebruik van de kerk bijvoorbeeld als test de 
thermostaat naar 12 graden, van zaterdag op zondag geleidelijk de 
temperatuur van 12 naar 17 graden verhogen. 
De meerkosten zullen waarschijnlijk ten laste van de algemene reserve 
gefinancierd worden (niet begroot). De PKN heeft nog geen concrete 
richtlijnen en adviezen verstrekt op welke wijze de energiekosten “in de hand” 
kunnen worden gehouden en op welke wijze aanvullende financiering kan 
worden geregeld. 
 
Isoleren van de zolder van de pastorie;  
Eerst was het de bedoeling dat de zolder meer structureel in gebruik zou zijn, 
echter dit is niet het geval. In de zomer is de zolder te warm en in de winter te 
koud. Er ligt een behoorlijke hoeveelheid isolatiemateriaal in opslag op de 
zolder, wat enkele jaren geleden via Jan van der Schuit verkregen is. Als de 
isolatie in een redelijk korte en aansluitende werkgang kan worden 
aangebracht, vindt ds. De Lange dit acceptabel en goede isolatie komt het 
woongenot ten goede. Wel zal onderzocht dienen te worden wat technisch de 
beste oplossing is (dampwerende folie kan het hout verstikken). 
 
Duurzaamheid: 
Ds. Nico de Lange heeft verzocht om op eigen kosten zonnepanelen op de 
pastorie te laten plaatsen. Bij een eventueel vertrek/emeritaat van ds. De 
Lange zal de kerk voor een marktconform en gepast bedrag de 
zonnepanelen van ds. De Lange overnemen.  
Het CvK is hier uiteraard mee akkoord gegaan. 
 
Zo dit was het voor deze keer, rest mij niets dan iedereen Gezegende 
kerstdagen te wensen! 
 
College van Kerkrentmeesters 
Eli Vos. 
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UIT DE GEMEENTE 
 

 
Wij gedenken Arie van der Stelt 
Geboren 6 oktober 1938 – overleden 15 november 
2022 
 
Op 15 november 2022 overleed Arie van der Stelt. 
Vader, opa en opi. Sinds 19 augustus 2012 weduwnaar van Corry van der 
Stelt-Sanner. Arie is 84 jaar geworden.  
Zijn leven leefde hij op zijn eigen manier. Zijn gezin stond centraal. Zingen 
maakte van zijn leven een groot deel uit. Muziek luisteren. Voetbal. 
Liednummers aanvragen bij radio Zonneschijn. Betrokken bij heel veel 
vrijwilligerstaken. En bloemen, een zee van bloemen.  
In dankbaarheid gedenken we zijn zorgzaamheid, zijn 
rechtvaardigheidsgevoel en zijn tederheid waarmee hij zijn leven vorm heeft 
gegeven.  
Arie leefde zijn leven op zijn eigen manier, en gaf zo ook vorm aan zijn 
afscheid.  
Geen plechtigheid die je zomaar ineens emotioneel heel kwetsbaar zou 
kunnen maken. Maar wel een plek waar de dingen die voor hem belangrijk 
waren te zien waren. Foto’s, dierbare voorwerpen en kenmerkende items die 
hem ons doen herinneren. Niet zo veel woorden, maar samenzijn. En zo is 
het gebeurd in de aula van begraafplaats ‘Onderlinge hulp’ – een plek waar 
zijn dierbaren en vrienden samen konden komen. In besloten kring heeft zijn 
gezin hem begeleid naar het graf, ‘waar hij voor altijd samen zal zijn met z’n 
alles’.  
Bij het herinneren van Arie past het lied dat steeds weer terugkwam in zijn 
hoofd en hart: Lichtstad met de paar’len poorten.  
Zijn leven rust in de akker, zoals een graankorrel daarin rust om te sterven en 
nieuwe toekomst te schenken.  
Gods Geest zegene zijn dierbaren – Dick en Anita, Elma en John, met hun 
gezinnen op hun levensweg.  
 
Ds. Nico de Lange 
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Wij gedenken Willy de Graaf-Groeneveld 
Geboren 9 september 1937 – overleden 25 
november 2022 
 
Op 25 november 2022 overleed Willy de Graaf-
Groeneveld, in de leeftijd van 85 jaar. Weduwe van 
Wim de Graaf. Moeder, omi.  
Een jonge vrouw kwam van de Kille, meer precies de Werken tussen 
Werkendam en Sleeuwijk. Zij vloog uit met haar man en kind. Zo werd zij een 
eiland-mens op Texel. Thuis op het strand, in de ruimte bij de zee, met de 
wind door haar haren. Maar verder ging het toch weer, door ons land, om ten 
slotte op de Nieuwendijk een thuis te zoeken aan de Zandsteeg. De laatste 
jaren in het Dijkhuis, en door omstandigheden gedwongen het laatste 
anderhalf jaar in Altenahove.  
Zij ging haar weg tussen de gebrokenheid van het leven en haar wilskracht 
om te leven. Tussen haar liefdevolle trouw en de vragen aan God.  
In dankbaarheid gedenken we haar grote wilskracht, de liefde voor haar 
dierbaren en haar betrouwbaarheid.  
 
Denkend aan het leven van Willy komt een lied van Oosterhuis op dat haar 
leven recht doet: 
 
Wat ik gewild heb 
wat ik gedaan heb... 
 
… dat ik dit was 
en geen ander –  
 
dit overschot van 
stof van de aarde: 
dit was mijn liefde. 
 
Hier ben ik 
 
Wij noemen haar naam voor Gods aangezicht. En bidden om zijn zegen voor 
haar Hans en Marjan, Manfred en Sjannie, met hun gezinnen. 
 
Ds. Nico de Lange 
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Verjaardagen 75+ 
De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende 
periode hun verjaardag te vieren:  
 
 

December 

1 december Dhr. L. Versteeg Singel 20, 
4255HD 

NIEUWENDIJK 
NB 

76 jaar 

3 december Dhr. A.J. de 
Keizer 

Anemoonstraat 
28, 4255JA 

NIEUWENDIJK 
NB 

75 jaar 

3 december Mevr. E.H. van 
Drunen-Brienen 

Van der 
Steltstraat 2, 
4255HJ 

NIEUWENDIJK 
NB 

82 jaar 

4 december Dhr. G.T. 
Groeneveld 

Rijksweg 109 
209, 4255GH 

NIEUWENDIJK 
NB 

79 jaar 

5 december Dhr. L. de Pender Kildijk 138, 
4255TH 

NIEUWENDIJK 
NB 

76 jaar 

10 december Dhr. P. van der 
Wal 

Ippelseweg 30, 
4255HZ 

NIEUWENDIJK 
NB 

75 jaar 

11 december Mevr. C. 
Walraven 

Amaryllishof 8, 
4255JM 

NIEUWENDIJK 
NB 

85 jaar 

11 december Dhr. G. Jordens Hoekkampstraat 
3, 4255VP 

NIEUWENDIJK 
NB 

82 jaar 

15 december Dhr. J. van 
Breugel 

Rijksweg 109 
003, 4255GH 

NIEUWENDIJK 
NB 

93 jaar 

21 december Mevr. A. 
Scheffers-
Ouwerkerk 

Knotwilg 13, 
4286DE 

ALMKERK 97 jaar 

23 december Mevr. J. van den 
Boom-Duijzer 

Griendstraat 3 a, 
4255VX 

NIEUWENDIJK 
NB 

81 jaar 

24 december Mevr. J.G. van 
Maastricht-
Sterkenburg 

Zevenbanseweg 
2 a, 4255HA 

NIEUWENDIJK 
NB 

82 jaar 

25 december Mevr. E.M. van de 
Koppel-van der 
Stelt 

Knotwilg 31, 
4286DE 

ALMKERK 89 jaar 

27 december Dhr. W. van 
Mastrigt 

Vijverstraat 32, 
4255HG 

NIEUWENDIJK 
NB 

96 jaar 

27 december Dhr. I.J.W.H. de 
Graaf 

Hasselmanstraat 
14, 4255HL 

NIEUWENDIJK 
NB 

77 jaar 

27 december Dhr. H. 
Groeneveld 

Prinses 
Beatrixlaan 29, 
4255VA 

NIEUWENDIJK 
NB 

78 jaar 
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29 december Mevr. J. 
Groeneveld-den 
Dunnen 

Vijverstraat 21, 
4255HE 

NIEUWENDIJK 
NB 

75 jaar 

 

Januari  

3 januari Mevr. T. Hoeke-
Houtsma 

Vijverstraat 16, 
4255HG 

NIEUWENDIJK 
NB 

91 jaar 

3 januari Mevr. A. 
Lievaart-Stam 

Griendstraat 3 a, 
4255VX 

NIEUWENDIJK 
NB 

92 jaar 

5 januari Dhr. H. van 
Putten 

Heistraat 1, 
4255HK 

NIEUWENDIJK 
NB 

82 jaar 

6 januari Dhr. J. de Graaf Rijksweg 124, 
4255GP 

NIEUWENDIJK 
NB 

86 jaar 

12 januari Mevr. G.A. 
Groeneveld-
Struik 

Prinses 
Beatrixlaan 27, 
4255VA 

NIEUWENDIJK 
NB 

78 jaar 

15 januari Mevr. A. 
Crielaard-de 
Boer 

Rijksweg 109 a, 
4255GH 

NIEUWENDIJK 
NB 

78 jaar 

15 januari Mevr. M.E. de 
Bok-Boterblom 

Rijksweg 109 104, 
4255GH 

NIEUWENDIJK 
NB 

80 jaar 

17 januari Dhr. H. Colijn Amaryllishof 14, 
4255JM 

NIEUWENDIJK 
NB 

90 jaar 

18 januari Dhr. J.G.M. 
Snijders 

Griendstraat 42, 
4255VZ 

NIEUWENDIJK 
NB 

77 jaar 

20 januari Dhr. C.A. 
Versteeg 

Anemoonstraat 
47, 4255JD 

NIEUWENDIJK 
NB 

79 jaar 

22 januari Dhr. D. 
Kamerman 

Singel 57, 
4255HC 

NIEUWENDIJK 
NB 

78 jaar 

23 januari Dhr. M.P. van 
Breugel 

Kerkweg 69, 
4255GB 

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. 
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Huwelijksjubilea 
Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 45; 50; 55 enz. jaar 
getrouwd zijn 
  

December/Januari 

1 december Dhr. en mevr. van 
der Pijl – Pellicaan  

Prinses 
Julianalaan 5a, 
4255HB 

NIEUWENDIJK 
NB 

55 
jaar 

7 december Dhr. en mevr. 
Groeneveld – 
Struik  

Prinses 
Beatrixlaan 27, 
4255VA 

NIEUWENDIJK 
NB 

55 
jaar 

18 december Dhr. en mevr.  
Straver – Tinke  

Hankse 
Buitenkade 53, 
4255KG 

NIEUWENDIJK 
NB 

12,5 
jaar 

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

 
 
 

DANKBETUIGINGEN 
 
Petje af voor alle mannen en vrouwen.  
Zij staken de afgelopen week de handen uit de mouwen. 
 
Wat was het druk 10 december in de kerk,  
van mensen die op de kerstmarkt waren afgekomen.  
Wie had dat kunnen dromen. 
 
Dan nog de slaatjes en de eigen gemaakt advocaat.  
Dat zijn dingen waar het de fijnproever om gaat.  
 
Er werd ook gezellig koffie gedronken,  
en gezellig aan de praat.  
Wat was het gezellig, wat was het fijn  
om zo met elkaar te zijn.  
Hopelijk tot volgend jaar.  
Staan jullie voor de kerst weer met mooie stukjes en gezelligheid klaar.  
 
H.V. 
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KERKELIJK BUREAU 
 
Verhuisd 
Mevr. D. Versteeg, van Dahliastraat 39, 4255JK 
Nieuwendijk (wijk 3) naar Rivierenland 1, 4286DC 
Almkerk (wijk 1). 
 
Dhr. C. van Nordennen, van Anemoonstraat 15, 
4255JD Nieuwendijk (wijk 3) naar Vijverstraat 18, 
4255HG Nieuwendijk (wijk 3). 
 
Overleden 
Op 15 novermber 2022: Dhr. A. van der Stelt, geb. 06-10-1938. 
Rijksweg 116E, 4255GN Nieuwendijk (wijk 4) 
 
Op 25 november 2022: Mevr. W. de Graaf-Groeneveld, geb. 09-09-1937. 
Rivierenland 1, 4286DC Almkerk (wijk 1). 
 
Gedoopt 
Op 11 december 2022: Jasmijn van Zanten, geb. 09-09-2022. 
Janbaas 11, 4255JS Nieuwendijk (wijk 2). 
 

 
Nieuws vanuit de Jongerenraad 

 

Wij willen met en voor kinderen en jongeren een veilige plek zijn waar  
- samen voorop staat,  
- we met elkaar de geloofstaal uitproberen/spreken  
- er ruimte is om te ontdekken wie we/ze zijn 
in het licht van Gods liefdevolle trouw. 
 

Een eerste aanzet voor ons jongerenbeleid, wat we met elkaar hebben 
bedacht vastgesteld binnen de Jongerenraad:  
- De jongerenraad is een overlegorgaan waar we met enthousiaste 

vertegenwoordigers van alle onderdelen van het jeugd- en jongerenwerk 
bij elkaar komen.  

- Een plek om te bespreken hoe het gaat, wat er nodig is en wat we met 
elkaar willen bereiken.  

- In de Jongerenraad komen afgevaardigden van de Crèche, 
Kindernevendienst, Tienderdienst, Chûte, Stichting Gereformeerd 
Jeugdwerk, SGG en Jonge ouders bijeen.  

 
Na een bericht in het Kerkblad in 2021 is het even stil gebleven qua 
communicatie. Maar in de Jongerenraad hebben we zeker niet stilgezeten! 
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Inmiddels is Roelinde er als Jeugdouderling bijgekomen en met elkaar 
vergaderen we regelmatig. Het is fijn om van elkaar te horen hoe het met alle 
onderdelen van het jeugd- en jongerenwerk gaat. Samen nadenken over 
nieuwe initiatieven, elkaar enthousiasmeren, maar ook sparren over dingen 
waar we tegenaan lopen. Een waardevolle samenwerking. 
Er zijn enquêtes geweest, de uitkomsten hebben we met elkaar besproken en 
daarmee is een aanzet gegeven voor het beleidsplan. En dominee Nico is 
diverse malen aangeschoven. 
Qua activiteiten is o.a. spreker Remon Steen een keer bij de Chûte 
aangeschoven, is er meer samenwerking tussen Chûte en Tienerdienst door 
gezamenlijk te bbq-en, hebben we de Passion in de kerk gekeken, een 
escaperoom georganiseerd tijdens de Startzondag en heeft de 1e Iederkerk 
plaatsgevonden. 
 

Heeft u vragen of ideeën voor de Jongerenraad?  
Laat het ons weten via jeugdouderling@gknieuwendijk.nl  
 

 

Namens de Jongerenraad, 
Irene Wolvers & Stephanie van der Meijden 

 
 

 
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. 
 
Zowaar heeft de zojuist ingezette winterperiode 
zijn spierballen een beetje laten zien. De temperaturen waren behoorlijk 
onder nul gedaald. Het was echter van korte duur en het daarop volgende 
zachte weer gaat gepaard met regenval. Een witte kerst zit er in Nederland 
niet in. Het is in ieder geval aangenamer voor de portemonnee. Het 
kerkgebouw is de laatste tijd het middelpunt van groots uitgepakte 
activiteiten. De boerenmarkt liep naadloos over in een indrukwekkende op 
een indrukwekkende kertsmarkt. Tjonge wat heeft de commissie hier een 
energie ingestoken. Dank daarvoor! Op het moment van verschijnen van 
deze editie Kerkklanken is de Herdertjestocht bijna aanstaande. Vele 

mailto:jeugdouderling@gknieuwendijk.nl
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vrijwilligers hebben zich ingezet. De organisatie is perfect verlopen. Ook hier 
past een woord van dank. Het Kerstfeest ligt binnen handbereik, gevolgd 
door de wisseling van het jaar. Dat he tmaar gezegende dagen mogen zijn. 
.  
Wat speelt er nog meer?  

• In de afgelopen periode zijn de kandidaten voor de vacature pastoraal 
ouderling en voorzitter (ambtsdrager met bepaalde opdracht) volgens de 
opgestelde kandidatenlijst per ambt benaderd. Helaas hebben deze 
gesprekken nog niet geleid tot invulling van de vacatures. Op de 
kerkenraadsvergadering van jongstleden 6 december zijn door de 
kerkenraadsleden opnieuw namen genoemd en besproken. Aansluitend is 
er weer een kandidatenlijst per ambt opgesteld. De kandidaten worden 
volgens de rangschikking op deze lijst benaderd en uitgenodigd voor een 
gesprek.  

• De gemeenteavond op 23 november is, ondanks de wat tegenvallende 
opkomst, prima verlopen. Elders in deze editie van Kerkklanken zijn de 
notulen van de gemeente vergadering terug te vinden.  

• De Plaatselijke Regeling (PR) ten behoeve van het leven en werken van 
onze gemeente is op die avond behandeld en vastgesteld. Zoals al eerder 
is aangegeven is de PR een levend document dat niet voor jaren is 
vastgesteld, maar regelmatig tegen het licht gehouden kan worden.  

• Paragraaf 5 van de PR gaat over gewichtige zaken als Doop, Avondmaal 
en Levensverbintenissen. Deze artikelen worden uiteindelijk in de PR 
opgenomen, omdat het om beslissingen gaat waaraan gemeenteleden 
rechten kunnen ontlenen. Het is belangrijk dat vragen over deze artikelen 
gemakkelijk en eenduidig kunnen worden beantwoord. De kerkenraad kan 
geen besluit tot beleidswijziging nemen zonder communicatie met de 
gemeente. Er hoeft geen overleg met de gemeente gevoerd te worden als 
er sprake is van voortzetting van het beleid. 

• Het artikel over de doopvragen in relatie tot het doen van Belijdenis is op 
de gemeenteavond besproken en vastgesteld. De artikelen over deelname 
aan het Heilig Avondmaal en Levensverbintenissen worden in 2023 
behandeld en na instemming van de gemeenteleden toegevoegd aan de 
PR.                                     

• Voor wat betreft het artikel Belijdenis – Heilig Avondmaal en het artikel 
Doopvragen wordt elders in deze Kerkklanken onder het kopje ‘De relatie 
tussen doop, belijdenis en avondmaal in onze gemeente’ een toelichting 
gegeven.  

• Het kerkblad Kerkklanken bestaat al sinds 1944. In januari 2023 begint dit 
vakblad aan zijn negenenzeventigste jaargang! En nog steeds wordt ons 
kerkblad zeer goed gelezen en hoog gewaardeerd. De redactie speelt 
daarin een sleutelrol, omdat zij steevast voor een blad van goede kwaliteit 
gaat. Daar is veel tijd en energie mee gemoeid. Het is 
bewonderingswaardig dat het iedere keer weer lukt om een prachtige 
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editie uit te brengen. Een daverend applaus voor de redactie van 
Kerkklanken is zeker op zijn plaats. Naast het redactionele werk zijn er 
nog diverse gemeenteleden doende met het drukken, distribueren en 
rondbrengen van de bladen. Zonder deze vrijwilligers hadden we nu niets 
te lezen. Ook voor hen mag dit applaus bestemd zijn.   

 
• Het grootste deel van Kerkklanken wordt bij de gemeenteleden in de bus 

gedaan. De leden van onze kerk die buiten Nieuwendijk wonen ontvangen 
het kerkblad over het algemeen per post. De portokosten per jaar 
bedragen al snel € 30,- per adres. Om de kosten te drukken wordt een 
oproep aan de betreffende leden gedaan om, indien mogelijk, het kerkblad 
na het bezoeken van een eredienst vanuit de hal mee te nemen. Na 
aanmelding zorgt de redactie ervoor dat er voldoende exemplaren in de 
hal liggen. Daarnaast is Kerkklanken ook per mail toe te sturen. Neem 
gerust contact op met Marco Groenenberg. Aanmelden kan via het e-
mailadres redactie@gknieuwendijk.nl    

• De vastgestelde begrotingen 2023 van het CvK en de Diaconie zijn 
ondertekend en ingediend bij het Classicale College voor de Behandeling 
van Beheerszaken Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. Keurig 
op tijd, omdat 15 december de uiterste datum van indienen is.  

• Op dinsdagavond 17 januari hoopt de kerkenraad in gesprek te gaan met 
de classispredikant, ds. Marco Luijk. Het is een gelegenheid die eens in de 
vier jaar wordt geboden, zeg maar een ‘visitatie nieuwe stijl’. Het 
voorafgaande gesprek met ds. De Lange moet nog worden ingepland.  

• In lijn met het beleidsvoornemen over liturgie, waarbij variëren in liedkeuze 
en muziekstijl een van de uitgangspunten is, heeft het CvK op voorstel van 
de kerkenraad naast het abonnement op het digitale Liedboek ook een 
abonnement op de digitale versie van Hemelhoog genomen. In deze editie 
van Kerkklanken wordt een boekje opengedaan over het Liedboek 
Hemelhoog.  

• Voor elke predikant wordt in onderling overleg een werkplan opgesteld, het 
zogenaamde Werkplan Predikant voor gewone werkzaamheden. In zo’n 
plan wordt de verdeling van de beschikbare uren van een predikant in 
hoofdtaken weergegeven. Er zijn een zestal hoofdtaken opgenomen:  

o Erediensten,  
o Pastoraat,  
o Catechese/vorming/toerusting,  
o Missionair/diaconaal werk, 
o Permanente educatie, 
o Bestuur/administratie. 
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De afspraak was gemaakt om in november de ervaringen van 2022 te 
evalueren. De evaluatie gaf geen aanleiding om het werkplan voor 2023 
aan te passen, waarmee dit dan ook werd vastgesteld. De verdeling van 
het beschikbare aantal uren wordt hieronder percentagegewijs aangeduid: 

o Erediensten      23 %   
o Pastoraat      36 % 
o Catechese/vorming/toerusting   7 %  
o Missionair/diaconaal werk   1 % 
o Permanente educatie    11 % 
o Bestuur/administratie    22 % 
 

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.   
 
 

Iederkerk 
De eerste dienst is geweest, de tweede komt eraan: 

“Storm op het meer” op 15 januari 2023 

 
Heleen, Annemarije en Roelinde zijn met ds. Nico al weer begonnen met de 
voorbereidingen voor de tweede Iederkerkdienst.  Maar hoe ging het eigenlijk 
met de eerste dienst? Een korte terugblik: 
 
We ontdekten dat we meer gemeen hebben met verschillende leeftijden 
Zoals elke zondagse eredienst, begon ook de Iederkerkdienst in de kerkzaal. 
Na opening, gebed en uitleg was de eerst ontdekactiviteit met iedereen in de 
kerkzaal aan de hand van het filmpje “All that we share” (te vinden op 
YouTube). In dat filmpje wordt door diverse vragen duidelijk dat hoe 
verschillend we ook zijn, er toch ook vaak wel iets is dat we met elkaar delen. 
Dat wilden we in onze kerk ook ontdekken tussen de verschillende 
leeftijdsgroepen. En op de vraag wie de Heidelbergse catechismus vroeger 
moest leren, kwamen best veel mensen van verschillend leeftijdsgroepen 
naar voren. En wie ooit via de kerk op kamp zijn geweest. Of bij ds. Beer in 
de dienst, of bij juf Margreet in de kindernevendienst of op school. Zo 
kwamen veel mensen erachter dat er ook met jongeren of ouderen wel 
ergens een connectie (te maken) is. 
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Iedereen ging op eigen ontdekkingstocht en samen sloten we af 
Na deze start waaierden we uit door het hele kerkgebouw voor de 
verschillende werkvormen. Aan de hand van een stukje bijbeltekst en diverse 
vragen, ging iedereen aan de slag. Zo werd er geknutseld aan 
hartjesdoosjes, een groep ging met elkaar in diep gesprek, er werd fanatiek 
op harten gejaagd, ook met darten en poolen, en er werden heerlijke koekjes 
gebakken. Zo kon iedereen op zijn of haar eigen manier ontdekken hoe dat 
nou zit met liefde, God en je naaste. Na het ontdekken was er een korte 
viering, waarin ds. Nico ons meenam in het thema met woord, muziek, beeld 
en lied. We sloten af met een gezamenlijke maaltijd van soep met brood. 
 
De Iederkerk is voor herhaling vatbaar! 
Als kernteam waren we heel blij dat veel gemeenteleden het aandurfden om 
naar de eerste Iederkerkdienst te komen. Om mee te doen, te ontdekken, te 
vieren en met velen samen etend af te sluiten. En dat heel veel 
gemeenteleden ook erg positief waren! De Iederkerk was voor velen voor 
herhaling vatbaar. 
 
We behouden punten en passen ook aan 
Daarom is de tweede Iederkerkdienst inmiddels in voorbereiding. En er zijn 
natuurlijk verbeterpunten. Dank voor iedereen die deze punten naast de 
positieve opmerkingen ook heeft aangegeven. Daarmee houden we bij de 
uitwerking van de volgende dienst zeker rekening.  
 
Zo was er een wens om bij sommige activiteiten meer diepgang te krijgen. 
Dat willen we bereiken door bij de werkvormen iets meer begeleiding te 
geven op de vragen. Afhankelijk van de werkvorm kan er zo meer nagedacht 
en/of gesproken worden over het thema. Ook gaven diverse ouders aan dat 
het toch wel fijn zou zijn als er oppas is. Het uitgangspunt is dat iedereen 
mee kan doen, ook de kleinsten. Maar dat moet uiteraard niet ten koste gaan 
van het ontdekken door (groot-) ouders. Daarom zal er de komende 
Iederkerkdienst de mogelijkheid zijn om je (klein-) kind even bij de oppas te 
brengen, als je daardoor beter kunt deelnemen aan een bepaalde activiteit. 
En is er een andere werkvorm waarbij je (klein-) kind wel weer mee kan doen, 
haal hem of haar dan gewoon weer op, dat kan op elk moment. En wie er wil 
zingen, komt ook zeker aan z’n trekken. De afwisseling van de werkvormen 
werd erg gewaardeerd, dus die houden we erin, net als de vrijheid om zelf 
een of meer werkvormen te kiezen. En natuurlijk sluiten we weer af met een 
maaltijd! 
 
We gaan meer streamen, maar niet alles 
Sommige gemeenteleden konden niet naar de kerk komen en hadden graag 
thuis iets meer mee willen kijken. Dat was nu alleen de eerste 10 minuten. 
Het is helaas ondoenlijk om alle  ontdekactiviteiten te streamen. Wel hebben 
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we gekeken of dat kan met de viering. En dat gaan we doen. Deze begint 
tussen 11:00 en 11:10. Vanaf dat moment kunnen de mensen thuis dus toch 
meekijken en meevieren. Zo hopen we dat samen met de ontdekactiviteiten 
die we bij de nieuwsbrief doorgeven iedereen die thuis moet blijven de dienst 
toch mee kan beleven.  
 
U en jij bent 15 januari weer van harte welkom! 
Nieuwsgierig geworden naar de tweede Iederkerkdienst? Beetje spannend 
als jij of u er de vorige keer niet was? Kom gewoon (weer) kijken, doe mee, u 
en jullie zijn weer van harte uitgenodigd om mee te beleven! 
 
Tot zondagochtend 15 januari, 
 
Namens het kernteam Annemarije, Heleen en Roelinde 
 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 
Bij de vieringen  
We zien uit naar het kerst-weekend. Op zaterdag, in de kerstnacht, werkt het 
mannenkoor Onderling Genoegen mee aan de viering. En op zondagmorgen, 
kerstmorgen, verleent fanfare O.N.S. haar medewerking. In beide 
kerstvieringen staat Lucas 2 centraal, vanuit verschillende invalshoeken 
belicht. We vinden het belangrijk dat kerstmorgen een viering is die gezinnen 
samen kunnen beleven. Daarom zal er genoeg te zien en te horen zijn – ook 
in de taal die we kiezen in gebeden en overdenking – voor jong en oud. 
Het weekend van de jaarwisseling lezen we over de naamgeving en 
besnijdenis van Jezus (31/12) en over zijn doop (1/1). Ook de 
nieuwjaarsdienst geven ze vorm dat gezinnen die met ouders en kinderen 
samen kunnen beleven.  
Op 15 januari wordt de 2e Iederkerk-viering georganiseerd. Het enthousiasme 
na de 1e was groot. Er zijn dingen toegespitst, aangevuld, en hopen daarmee 
nog meer mensen enthousiast te maken. Elders in deze ‘Kerkklanken’ staat 
een uitgebreid stuk over deze viering.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
Zaterdag 24 december: Kerstnachtdienst 
22.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 25 december: Kerst 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
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Zondag 1 januari: Nieuwjaarsdienst 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 8 januari: 
10.00 uur:  Ds. W. Biesheuvel, Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude-Rijndijk 
 
Zondag 15 januari: Iederkerk-viering 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 22 januari:  
10.00 uur:  Voorganger: Dhr. J. Lankhaar, Wijk- en Aalburg 
 
Zondag 29 januari:  
10.00 uur:  Voorganger: Ds. T. Bouw, Zaltbommel 
 
 

 
VAN DE THEMAGROEP  
 

Op het moment van verschijnen van deze kerkklanken, 
heeft de ‘engelenbrigade’ al de eerste lichtpuntjes 
verspreid. Vanaf de eerste adventszondag zijn zij op pad 
gegaan om de ander een beetje extra aandacht te 
schenken. Wat fijn, dat weer zoveel mensen willen omzien 
naar elkaar!  
We hopen dat het omzien naar èn het ontvangen van de 
ander mag bijdragen aan een zinvol kerstfeest en 
hoopvolle start van 2023. 
 
De eerste helft van het kerkelijk seizoen zit er bijna op en we kijken dankbaar 
terug op de gezellige startzondag, de interessante lezing door Anneke Kaai 
en de geslaagde Boerenmarkt. En alhoewel de themagroep de smakelijke 
diner-avond en de Iederkerk niet heeft georganiseerd, horen deze wel thuis in 
het rijtje van successen. Mooi, om ook buiten de gebruikelijke zondagse 
diensten elkaar te ontmoeten! 
 
Graag nodigen we u en jullie uit voor onze filmavond op woensdag 25 januari 
2023. Entree is gratis. Welkom vanaf 19.30 uur (de koffie/thee staat klaar) en 
om 19.45 uur start de film:  
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De filmmaker heeft zich afgevraagd: ‘Wat maakt ons menselijk?’. Om het 
antwoord hier op te vinden, heeft hij drie jaar besteed aan het verzamelen 
van emotionele verhalen van meer dan 2000 mannen en vrouwen uit 60 
verschillende landen. In deze verhalen staan thema’s als liefde, oorlog, 
homoseksualiteit, vergevingsgezindheid, geluk, leven na de dood, familie, 
immigratie en de zin van het leven centraal. Een unieke kijk op de 
hedendaagse samenleving afgewisseld met prachtige beelden van onze 
planeet. 
 
 

 

BIJBELLEESROOSTER 
 

wo 21 dec Romeinen 2:1-16 Geen onderscheid 

do 22 dec Psalm 14 Niet één? 

vr 23 dec Titus 1:1-16 Hoge eisen 

za 24 dec Titus 2:1-15 Voorschriften voor jong en oud 

zo 25 dec Titus 3:1-14 Eerste Kerstdag - Doe altijd het 
goede 

ma 26 dec Romeinen 2:17-29 Hartsgesteldheid  

di 27 dec Romeinen 3:1-8 De Joden als eerst 

wo 28 dec Romeinen 3:9-20 De wet leert ons wat zonde is 

do 29 dec Romeinen 3:21-31 Kun je je ergens op laten 
voorstaan? 

vr 30 dec Romeinen 4:1-12 Abraham de verbinder 

za 31 dec Romeinen 4:13-25 Door het geloof... 

 

januari   

zo 1  Numeri 6:22-27 Moge de Heer u zegenen 

ma 2  Psalm 89:1-19 Eeuwige liefde 

di 3  Psalm 89:20-38 Nooit breek ik mijn woord 

wo 4  Psalm 89:39-53 Waar is uw liefde van vroeger? 

do 5 Numeri 9:15-23 De wolk die rust 

vr 6 Matteüs 2:1-12 Waar is de koning? 

za 7 Matteüs 2:13-23 Een vroege vlucht 

zo 8 Matteüs 3:1-12 Een stem roept in de woestijn 
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ma 9 Matteüs 3:13–4:11 En dan komt U naar mij? 

di 10 Psalm 20 Anderen vertrouwen op paarden 

wo 11 Spreuken 16:1-9 Vertrouw bij je werk op de HEER 

do 12 Spreuken 16:10-22 Inzicht boven zilver 

vr 13 Spreuken 16:23-33 Wees zoet voor de ziel 

za 14  Jesaja 41:1-7 Zet het beeld met spijkers vast  

zo 15 Jesaja 41:8-20 Wees niet bang 

ma 16 Jesaja 41:21-29 Kijk, daar zijn ze! 

di 17 Spreuken 17:1-14 Beter droog brood 

wo 18 Spreuken 17:15-28 Een grote mond  

do 19 Spreuken 18:1-12 Met andere woorden  

vr 20 Spreuken 18:13-24 Koester je tong 

za 21 Psalm 63 Ik ben aan U gehecht 

zo 22 Matteüs 4:12-17 Schitterend 

ma 23 Matteüs 4:18–25 Als een lopend vuurtje 

di 24 Spreuken 19:1-14 Een dwaas dwaalt 

wo 25 Spreuken 19:15-29 Luister naar raad 

do 26 Psalm 60 Keer ons lot ten goede 

vr 27 1 Korintiërs 1:1-9 Verankerd 

za 28 1 Korintiërs 1:10-17 Onverdeeld  

zo 29 Psalm 37:1-11 Blijf kalm 

ma 30 Psalm 37:12-24 Ga met vaste tred 

di 31 Psalm 37:25-40 Blijf op de weg 

 
 

BIJZONDERE ZAKEN 
 
 

Crèche  
Per 1 februari 2023 zijn wij opzoek naar nieuwe oppassers voor de crèche. 
Vind jij het leuk om af en toe op zondagochtend, tijdens de kerkdienst, op de 
kinderen van 1 tot 4 jaar te passen? Dan ben je van harte welkom in ons 
enthousiaste crèche team! Heb je nog vragen of wil jij jezelf meteen 
aanmelden, bel/app/mail dan naar Bernadette den Dekker. 
(0638609738 / bernadetteslagmolen@hotmail.com). 
 
Groetjes,  
Bernadette den Dekker  
 
 
Liedbundel Hemelhoog 
De laatste maanden treffen u en jij regelmatig in de liturgie de naam 
‘Hemelhoog’ aan. Om welke liedbundel gaat het hier?  
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Sinds 1975 verschenen er twee liedboeken in onze kerk. In 1975 het liedboek 
voor de kerken. En in 2013 “Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk”. 
Hierin treffen we aan wat we de ‘liedboektraditie’ kunnen noemen. Er zijn nog 
veel andere bundels verschenen in deze traditie, maar in onze gemeente 
gebruiken we uit deze traditie vrijwel alleen het liedboek. 
Ondertussen ontstond in de kerken ook toenemende belangstelling voor het 
opwekkingslied. Dat zouden we de ‘opwekkingstraditie’ kunnen noemen. Ook 
daarvan verschenen vele verschillende bundels (met name in de serie 
‘opwekking’).  
In 1999 kwam de Evangelische liedbundel uit, die een opbouw in categorieën 
kent, zoals ook het liedboek die kent. Deze bundel laat een goede selectie 
zien uit onder andere de opwekkingstraditie. Maar ook vinden we daarin 
liederen uit de traditie van Johannes de Heer en de oude hervormde bundel 
1938.  
De bundel ‘Hemelhoog’ is de opvolger en verscheen 
in 2015. In deze bundel zijn ook een aantal van de 
latere opwekkingsliederen opgenomen en nummers 
die bekendheid kregen dankzij onder andere de 
groep Sela.  
 
Zowel het Liedboek als Hemelhoog zijn vormgegeven 
op basis van rijke kerkelijke ervaring. Beide bundels 
hebben goede registers op tekst en onderwerp. En: 
van beide bundels is een digitale uitgave beschikbaar 
waarop we een abonnement hebben. Dat geeft een 
uitstekend beeld voor de presentatie onze kerkdiensten.  
 
We hebben voorlopig afgesproken dat bij alle verscheidenheid aan 
liedbundels we deze twee als vertrekpunt gebruiken voor onze vieringen. 
Daarbij kijken we ook wat er kan en mogelijk is op het gebied van 
begeleiding. Niet elk lied uit Hemelhoog of het Liedboek leent zich voor 
orgelbegeleiding.  
Beide bundels tonen moderne ontwikkelingen én  grijpen deels terug op 
oude, bekende liederen die soms diep gegrift zitten in het hart van een aantal 
gemeenteleden.  
 
Zingen in de kerk. 
Samen zingen in de kerk…een fijn en 
belangrijk onderdeel van elke kerkdienst. 
Met de nieuwe liedbundel beschikken we 
over meer dan duizend porachtige liederen 
en daar komen dan nog eens 739 liederen 
uit Hemelhoog bij! Natuurlijk zijn daar nog 
veel onbekende nummers bij. Vaak met 
heel passende, mooie teksten maar de 
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melodie is onbekend. Jammer maar niet onoverkomelijk. Het is mooi te horen 
dat ook sommige van die onbekende nummers door jullie meegezongen 
kunnen worden. Want we kunnen zingen in Nieuwendijk! Toch is het fijn als 
er mensen zijn die zo’n onbekende melodie voor ons voorzingen.   
De afgelopen twee jaar was er iedere zondag een groepje mensen die 
zongen. Ook nu we weer allemaal mogen zingen, zijn er soms zangers nodig 
om die mooie onbekende liederen bekend te maken. Als dominee Nico me 
vraagt om zangers te regelen, dan vraag ik altijd aan een klein groepje 
zangers om mee te doen. Als je dan  in de kerk zit en denkt: dat zou ik ook 
wel willen maar ik ben niet gevraagd, dan zou heel jammer want we willen je 
er graag bij hebben!  
Als je je opgeeft, dan word je een volgende keer zeker gevraagd. Het 
verplicht tot niets. Per keer kun je aangeven of je mee kunt en wilt zingen.  
Ik hoop op jullie reactie, via de mail h.d.peuter@hccnet.nl of bel even : 
0183402318. Als we elkaar ’s zondags in de kerk ontmoeten , kun je het ook 
aan me doorgeven.  
 
Groet Hanneke de Peuter 
 
 
Stuur eens een kaartje! 
Onderstaande bewoners van verpleeghuizen uit wijk 1 zouden het erg op 
prijs stellen om een kerstkaart van gemeenteleden te mogen ontvangen. 
Daarom onderstaand een lijst hiervan. 
 
Mevr. A Scheffers Ouwerkerk, Knotwilg 13, 4286 DE Almkerk 
Mevr. M.A.Scheffers van Maastricht, Knotwilg 27, 4286DE Almkerk 
Mevr. E.M. v.d.Koppel v.d.Stelt, Knotwilg 31, 4286ED Almkerk 
Mevr. E.J.Pellekaan van Tilborg, Knotwilg 33, 4286 DE Almkerk 
Mevr. B Colijn, Knotwilg 33, 4286DE Almkerk 
Mevr. A Niggelie Hoeke, Rivierenland 1, 4286ET Almkerk 
Mevr.M.C. v.d.Stelt v.d.Wiel, Rivierenland 1 4286ET Almkerk 
Mevr. A Hoeke in ‘tVeld, Altenahove 1a, 4286ET Almkerk 
Mevr. D.Versteeg, Altenahove 1a 4286ET Almkerk 
Dhr. L. v.d.Stelt, Hindeloop 4a, 5074 ME Biezenmortel. 
Mevr.E.A.G. Wallaard Boterblom, D’Altenaer 41, 4251 TZ Werkendam 
Mevr.E.Versteeg van Vuuren, Raadhuislaan 4, 4251VS Werkendam 
Mevr.A. voor den Dag, Raadhuislaan 4, 4251VS Werkendam 
 
Graag wens ik iedereen mooie kerstdagen en een gezond 2023. 
Lijn van der Wiel 
  

mailto:h.d.peuter@hccnet.nl
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Weet u het nog?  
In 2016 en 2018 was er een Herderstocht in Nieuwendijk georganiseerd. Zo’n 
700 mensen liepen in Nieuwendijk, door het Bijbelse Kerstverhaal. Jong en 
minder jong volgden de herder op de tocht naar het Kind van Bethlehem. 
Onderweg hoorden ze van de boodschap van de engel aan Maria, zagen ze 
Jozef in de timmermanswerkplaats. De herbergen onderweg hadden ook 
voor hen geen plaats meer en poeh; wat was het spannend om langs de 
Romeinse soldaten te komen. Het avontuur in het donker, langs verlichte 
paden leidde uiteindelijk naar de kerststal…. 
 
Voor wie het nog weet: u doet toch weer mee? 
Voor wie het niet (meer) weet: Doe maar mee: dit wil je echt niet missen! 
 
Want… 
Woensdag 21 december kunt u weer op Herderstocht door Nieuwendijk!  
De opzet is anders dan vorige jaren; u loopt niet meer op een vast tijdstip 
mee met een herder. De tocht is ook iets ingekort.  
Tussen 18.30 uur en 20.00 uur kunt u starten bij de Hervormde Kerk aan de 
Biesboschstraat. Hier krijgt u een warme oliebol, een routeboekje en de 
kinderen een stickerboekje. Met uw eigen gezelschap (opa’s en oma’s, 
buurtjes en familie zijn allemaal welkom!) loopt u op uw eigen tempo de tocht 
door het kerstverhaal. Ook voor kinderwagens en rolstoelen is de route 
toegankelijk! Vooraf aanmelden hoeft niet en deelname is gratis. 
Onderweg komt u vast bekenden tegen: want wat is het toch leuk dat er weer 
zoveel verschillende (Nieuwendijkse) mensen meespelen! Herkent u de 
muzikanten, de juffen en meesters van de Regenboogschool? Misschien een 
dominee? Of de herbergier?  
De herderstocht eindigt bij de Gereformeerde Kerk aan de dijk. 
 
Maar…. 
Dat is nog niet alles! Bij het eindpunt is een Kerstmarkt voor Goede Doelen! 
Zo’n 14 kramen verkopen (kerst)artikelen, kerststukjes, zelfgemaakte 
cadeautjes en promoten hun Goede Doel met o.a. enveloppen trekken en 
grabbelen. En voor wie trek heeft gekregen van de wandeling; er is koffie, 
thee, gluhwein, koek, soep en broodjes knakworst te koop! Vergeet dus niet 
uw portemonnee om het Goede Doel te steunen. Hier is ook een fooienpot 
om de kosten van de Herderstocht te drukken. 
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De organisatie van de herderstocht is een 
samenwerking tussen de Hervormde Gemeente, de 
Gereformeerde Kerk, de Regenboogschool. Maar 
zonder de vele vrijwilligers, verenigingen en de 
plaatselijke middenstand kan de tocht niet tot stand 
komen. Hartelijk dank! 

 
Dus… 
 
 
  

DENKTANK 
 

HOE IS DE KERSTCADEAU-TRADITIE ONTSTAAN? 
(Jasper Buiting) 

 
Het geven van cadeaus is inmiddels een vast onderdeel van het kersfeest 
geworden. Vanuit de Verenigde Staten, verspreidde de gewoonte zich 
afgelopen decennia over de hele wereld. Hoewel een groot aantal 
Nederlanders nog steeds bij Sinterklaas cadeaus uitdeelt, zien we ook in 
eigen land steeds vaker cadeau onder de kerstboom liggen. Maar waar komt 
deze gewoonte om cadeaus uit te delen met kerst eigenlijk vandaan? 
 
In de loop der eeuwen ontwikkelden verschillende landen hun eigen tradities 
voor het geven van geschenken rondom de kerstdagen. Zo begonnen 
Nederlandse boeren bijvoorbeeld halverwege de negentiende eeuw hun 
knechten manden met lekkernijen mee te geven voor de kersviering, 
waarmee de traditie van de kerstpakketten was geboren. 

 
IK heb eens een dominee horen zeggen, dat we met kerst de verjaardag van 
Jezus vieren. 
En wie jarig is trakteert. 
Jezus doet dat ook. 
Hij deelt “Liefde, Trouw en Geluk” uit. 
Pak jij zijn traktatie uit?? 
 
Jeanne 
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EN VERDER 
 
Geroepen om te dienen. 
Afgelopen week hadden we weer contact 
met onze dierbare collega´s in Odessa, 
Oekraïne. Gelukkig lukt het nog steeds om 
wekelijks berichten te ontvangen en elkaar 
te spreken. In heel het land zijn er dagelijks meerdere stroomonderbrekingen 
als gevolg van de aanvallen op de energiefaciliteiten. Er is soms maar één of 
twee uur stroom per dag. Je kunt je voorstellen dat dit een grote impact heeft 
op ieders leven - vooral nu het weer koud wordt. 
Maar’, schrijft Liliya, ‘we staan op, we trekken meer kleren aan en gaan door 
met onze opdracht:  hulp verdelen in de dorpen, voedsel- en brandstofprijzen 
monitoren en inkopen doen. We proberen foto's, verhalen en rapporten te 
sturen als er internet is. 
Gisteren zijn we naar een supermarkt geweest die elektriciteit krijgt van een 
generator. Er zijn weinig klanten in de winkel, maar mensen zitten op de 
grond naast elkaar met een laptop of telefoon, in een poging hun werk 
gedaan te krijgen of online te gaan. Het was stil in de supermarkt, totdat er 
een moeder binnenkwam met een baby die onophoudelijk huilde. Het 
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bijzondere is dat niemand ongeduldig werd, in plaats daarvan probeerden 
mensen de moeder te helpen. 
Ik denk dat de oorlog mensen meer medelevend maakt. Luchtsirenes loeien 
voor iedereen, iedereen heeft een donker huis, iedereen heeft iemand, een 
geliefde, aan het oorlogsfront. De omstandigheden zijn voor iedereen 
hetzelfde, maar mensen reageren er op verschillende manieren op. Sommige 
mensen worden overmand door angst of depressie. Zij weten zich geen raad. 
Dankzij God kunnen wij, gelovigen, onze toevlucht tot Hem nemen. Wij 
mogen zonder angst door moeilijkheden heen wandelen. We zijn geroepen 
om mensen in alle situaties te helpen en hen ertoe te brengen Jezus te leren 
kennen. 

We vervullen deze oproep samen. Sommigen van ons zijn in staat om 
financieel te helpen, anderen gebruiken deze fondsen om mensen in nood te 
dienen. We werken allemaal in Gods Koninkrijk. Moge de Heer iedereen 
zegenen die deze roeping om te dienen heeft aanvaard!’  

Dit zijn krachtige en inspirerende woorden van Liliya. Dit raakt ook ons, we 
zijn geroepen om te dienen. Met de mogelijkheden die God aan ieder van ons 
geeft.  

Op dit moment zijn we bezig een generator te kopen voor het kantoor van 
Mission Possible in Odessa. Daarnaast loopt ons winterprogramma door, 
daar schreven we eerder over. We kopen met name brandhout en voedsel. 

In contact met een Nederlands fonds hebben we een partij van 5000 
Oekraïnse Bijbels gekregen, 2500 gewone Bijbels en 2500 kinderbijbels met 
kleurpotloden. We zijn het transport voor deze Bijbels nu aan het regelen.  

We zijn ontzettend dankbaar voor de gebeden en de financiële hulp die we 
vanuit Nederland mogen ontvangen. Wat een bemoediging om zo samen te 
kunnen dienen! We blijven bidden voor Liliya en haar teamleden. Dat zij een 
Licht van Hoop mogen zijn in de duisternis van deze oorlog.  

In Christus verbonden, Bert Dokter en Gerande Sikkema, Team Mission 
Possible Nederland. 

PS: Meedoen met onze actie kan nog steeds. Maak uw gift over op NL07 
RABO 0158 0454 24 o.v.v. Oekraïne Winter of geef via een tikkie. 

Voor meer verhalen: www.missionpossible.nl. 

 
 
 
 

78e  jaargang nr. 10/ 2022  

http://www.missionpossible.nl/?utm_source=Connect&utm_medium=Email&utm_campaign=OVAS
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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: Jesse van Elzelingen, 

Rijksweg 156, tel. 06-13053783, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. 
Graag donderdag vóór 17.00 uur. 

 

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

Inleveren kopij  Tot uiterlijk maandag 16 januari 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 

 
 
 

 


