MEDITATIE
Kyrieleis, heb medelijden
André Troost, tekst; melodie: Lied 310
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Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.

2

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.

3

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht hoe konden wij zo bruut ontwijden
uw werk: het land, de zee, de lucht?

4

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt –
dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?

5

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.

Op de melodie van Lied 310 schreef ds. André Troost dit lied,
voor A Rocha, een christelijke beweging die zich inzet voor natuur en
klimaat.
Het lied is uitgebracht op maandag 18 februari en gezongen bij de
klimaatmars op 10 maart jl. Wij zongen het als gemeente op de
bidstond voor gewas en arbeid, woensdag 13 maart jl.
Hierbij een kleine nabetrachting …
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt alweer editie 3 van Kerkklanken. We zijn samen op weg naar
Pasen en dat kunt u teruglezen in dit blad. Ook nu weer een keur aan
lezenwaardige artikelen. Met een bespiegeling van onze voorzitter over echt
leiderschap. En natuurlijk weer met de Woordzoeker van Silvère.
De vorige puzzel bevatte een paar kleine foutjes. Dat had u natuurlijk
allemaal geconstateerd. Maar het puzzelplezier was er vast niet minder om.
De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 22 april. Dus hebt u een
bijdrage voor het kerkblad? Dan zien we die graag tegemoet via ons emailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat
38.

VAN DE VOORZITTER
Zo’n beetje 1,2 miljoen mensen hebben op 20 maart hun stem aan Thierry
Baudet geschonken, met als gevolg dat zijn partij Forum voor Democratie
zomaar de grootste partij in de Eerste Kamer is geworden. Door vriend en
vijand is dit met stijgende verbazing gevolgd. Wat is gebeurd zal in de
geschiedenisboeken met dikke letters worden vermeld in de trend van het
‘mirakel van Baudet’, hiermee doelend op de historische overwinning, die
werkelijk ongekend is. En, zal Baudet gedacht hebben, bij een dergelijke en
grootse overwinning hoort een speech van eenzelfde kaliber. Dat een speech
voor hem een peulenschilletje is, was al wel bekend, maar de toespraak op
20 maart was van zo’n hoogdravend niveau, dat veel van zijn stemmers,
volgers en toehoorders het spoor bijster moeten zijn geraakt. De
overwinningsrede, waarbij de heersende elite zeker niet werd gespaard,
stond bol van de verwijzingen. Zo werd de Uil van Minerva (symbool van
kennis en wijsheid) aangehaald, werd gerefereerd aan de boreale wereld
(witte cultuur) en de angst voor het eigene. Gesneden koek voor deze
intellectuele doctor in de rechten, die door allerlei denkers is gevormd, wat
minder alledaags voor de doorsnee Nederlander. Een columnist verwoorde
het als volgt: “Het is spectaculair dat de Forumleider zijn volgelingen
uitgerekend met dit soort bewoordingen weet te inspireren”.
De speech zat inderdaad vol strijdlust, maar gaf helaas geen openheid van
zaken over het partijprogramma. Een programma dat er eigenlijk niet is en
het alleen met de speerpunten ‘tegen immigratie, tegen de EU en tegen een
klimaatakkoord’ moet doen. In een dagblad las ik dat Baudet zich positioneert
als een eenzame profeet binnen de partij van de Wederopstanding. “Op deze
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rots gaan wij onze zuil bouwen”, kondigde Baudet vol vuur aan. Deze
zelfingenomen man genoot van de camera’s en voelde zich ver verheven
boven alles en iedereen.
In Mattheus 16 vers 18 wordt door een profeet van een ander kaliber over
een rots gesproken. Niet minder dan de zoon van God, die door zijn Vader
geroepen is om Profeet, Priester en Koning te zijn, is hier aan het woord. Dit
gebeurt nadat Petrus belijdt dat Jezus dé Christus is, dé Zoon van de levende
God. Op die belijdenis van Petrus antwoordt de Heer: “Jij bent Petrus
(petros), de rots (petra) waarop Ik Mijn Kerk zal bouwen”. Daarmee bedoelt
Jezus eigenlijk dat de Gemeente haar grondslag vindt in deze belijdenis. In
wezen komt het erop neer dat Christus zelf de basis is van de Gemeente. Dat
is pas echt een toekomstbeeld waar je iets aan hebt. Jezus sprak bovendien
de taal van de straat. In heldere bewoordingen werden de punten benoemd.
Zijn ‘programma’ was simpel en doeltreffend. Zonder poespas werden de
puntjes op de i gezet. De onderwijzing van de discipelen op de berg is daar
een sprekend voorbeeld van. Jezus schuwt de onderwerpen niet. Hij spreekt
over de aard van het Koninkrijk, over berouw, geloof en aanbidding, gebed en
nederigheid. Hij heeft het over de relaties in het gezin en in de gemeenschap.
Over de gevolgen van materiële bezittingen op het geloof, over egoïsme en
hebzucht. Over het omkijken naar onze naaste en loyaliteit. Wat een prachtig
programma! Waar Jezus kwam zag het altijd zwart van de mensen. Het
zullen er vele honderden, misschien wel duizenden zijn geweest! Velen die
luisterden stonden versteld over de wijsheid waar Hij mee sprak. Zijn
woorden waren zo heel anders. Hij wist waar Hij het over had en hoefde niet
aan te halen wat anderen hadden gezegd. Een columnist zou gezegd kunnen
hebben: “Het is spectaculair dat deze Leider zijn volgelingen uitgerekend met
dit soort bewoordingen wist te inspireren”. Deze Man was bescheiden en
nederig en wilde niet op de voorgrond treden. Hij zag de mensen zoals ze
waren en had oprechte aandacht voor hen. Hij vertelde over het Koninkrijk
van de hemelen en dat het binnengaan hiervan alleen maar kan door
bekering en geloof. Dat kunnen we niet alleen, nee, daar hebben we juist
Hem voor nodig. Jezus stierf voor onze zonden en door de opstanding uit de
dood is er hoop op 'nieuw leven'.
Een bekende Nederlandse verzekeringsmaatschappij roept ons via een
reclamespotje op om een keuze te maken. Met een aanstekelijk deuntje
wordt aangegeven dat het tijd is om nu iets te doen, want de tijd van
afwachten is voorbij. En dan gaat het er niet om wat je niet kan doen, maar
wat je wél kan doen. Waar je wél invloed op hebt. Kies voor de toekomst!
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Thierry Baudet en Jezus, twee tegenpolen
die eigenlijk niet te vergelijken zijn. Al
zouden we moeten kiezen, dan is de
keuze niet zo moeilijk. De leider van FvD
moet het allemaal nog maar eens
waarmaken. Jezus heeft dit al lang
gedaan. Het wordt nu tijd om iets te doen:
Hem dankbaar en vol vertrouwen volgen.
Het is de tijd om iets te doen!

VANUIT DE KERKENRAAD
Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Daniel Grobecker, jeugdouderling
Henriëtte Jansen-Bokdam, pastoraal ouderling
Cor Polak, scriba
Jan van der Schuit, vanuit het CvK
Joke Wijnands-van der Linde, Diaconie
René Wouda, predikant
Scribaat Kerkenraad:
Predikanten:

Email: scriba@gknieuwendijk.nl
ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmdhof@hotmail.com
ds. R.A. Wouda
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. 0183 405855; email: r.a.wouda@gmail.com

Vergaderingen
Kerkenraad:
Moderamen:
Pastoraal Overleg:
Diaconie:
Moderamen:

woensdag 27 maart, 19.45 uur, De Hoeksteen
dinsdag 2 april, 19.45 uur, De Hoeksteen
woensdag 17 april, 19.45 uur, De Hoeksteen
maandag 29 april
dinsdag 7 mei, 19.45 uur, De Hoeksteen

Vakantie ds. Wouda: dinsdag 23 april t/m donderdag 2 mei 2019
Ds. Meeder neemt dan het crisispastoraat in de hele gemeente waar.
GROOTHUISBEZOEKRONDE over ‘LEVENSKUNST’
In maart en april van dit jaar wordt er een serie groothuisbezoeken gehouden.
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Een uitwerking van het gespreksthema staat als ‘Levenskunst’ in de beide
vorige edities van dit kerkblad. Hieronder volgen de data en de plaatsen.
Ook is er een wijkindeling gemaakt. Niet voor niets natuurlijk. Bedoeling van
een groothuisbezoek is (mede) om mensen, die bij elkaar in de buurt wonen,
met elkaar in contact te brengen. Laat dat u/jou niet weerhouden om evt. bij
een andere (wijk-)ontmoeting aan te schuiven! Aanmelden is wel gewenst.
De avonden beginnen om 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
De ochtenden beginnen om 10.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur)
Resterende data:

Wijk(en)

Plaats

Zondagavond 31 maart
‘Jongeren’

Wijk 2
Henri en Marjolein
met ds. Meeder Kafappel 13

Aanmelden uiterlijk vrijdag 29 maart, bij Piet van Vugt:
(0183) 403228 of pietvanvugt@gmail.com
Zondagavond 31 maart

Wijk 4
Fam. Bot
met ds. Wouda Buitendijk 26

Aanmelden uiterlijk vrijdag 29 maart, bij Henriette Jansen:
(0183) 409176 of jansenhenriette@hotmail.com
Donderdagavond 4 april

Wijk 3
Fam Ippel
met ds. Wouda Anjerstraat 16

Aanmelden uiterlijk dinsdag 2 april, bij Marjolein Bot:
0621498141 of marjoleinbot.vdstelt@gmail.com
Zondagavond 7 april

Wijk 3
Joke de With
met ds. Wouda Anemoonstraat 32

Aanmelden uiterlijk vrijdag 5 april, bij Marjolein Bot:
0621498141 of marjoleinbot.vdstelt@gmail.com
Zondagavond 14 april

Wijk 1
Fam. Van Vliet
met ds. Wouda Kildijk 95

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 12 april bij Thea Hoeke:
(0183) 405270 of theahoeke@hetnet.nl
We hopen op goede ontmoetingen!
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UIT DE GEMEENTE
Geboorte Stijn den Dekker
Uit onze liefde
uit onze dromen
uit Gods handen
ben jij gekomen
Op woensdag 6 maart werd Stijn Johannes Baltus geboren, zoon van Jeroen
en Bernadette den Dekker-Slagmolen (Dirkappel 16). Zijn geboorte was met
veel zorg omgeven. Er werd gevreesd voor zijn (kwaliteit van) leven. Maar
gelukkig, met geneeskundige hulp en God dank, werd die vrees niet bewaarheid. Stijn is inmiddels waar hij hoort te zijn: thuis, bij zijn ouders.
Wij feliciteren Jeroen en Bernadette van harte met de geboorte van hun Stijn
en bidden hen ook verder Gods zegen toe bij het opgroeien en opvoeden van
hun zoon.
Huwelijksjubilea
Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz.
jaar getrouwd zijn.
Mei:
3
Dekker-Hoeke (Anjerstraat 14)
45 jaar
22 Van Maastricht-van Noorloos (Biesboschstraat 8)
60 jaar
Beide echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen
over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toe gebeden!
Verjaardagen 75+
De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de
komende periode hun verjaardag te vieren:
April:
1.
J. Biesheuvel-Smits (Rijksweg 109-205)
2.
M.A. van Breugel-Hoeke (Van der Steltstraat 25)
2.
J. de Graaff (Pr. Irenelaan 22)
3.
H. van Noorloos (Pr. Bernardlaan 9)
3.
M. van Pelt-van Daalen (Heistraat 9)
8.
A. van der Stelt-Pellicaan (Singel 42)
9.
P. van Steenis (Dahliastraat 52)
12. A. van der Stelt-van de Koppel
(De Lemmenskamp, Woudrichem, k. 330)
15. C.G. Noorloos (Altenastraat 14)
17. N. de Pender (Zandsteeg 74)
19. H.G. Verspuij-Zillig (Rijksweg 109-208)
20. J. van Burgel-Groeneveld (Rijksweg 163)
20. J. van der Stelt (Altenastaete, Griendstraat 3a)
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91 jaar
79 jaar
87 jaar
78 jaar
88 jaar
75 jaar
75 jaar
81 jaar
81 jaar
83 jaar
83 jaar
88 jaar
91 jaar

24.
25.
25.

J. Colijn (Rijksweg 238)
M.A. Scheffers-van Maastricht (Knotwilg 29, Almkerk)
A. van der Stelt (Grotewaardweg 7)

81 jaar
87 jaar
77 jaar

Mei:
1.
6.
13.
18.
22.
22.
23.
24.
24.
25.

J. van der Stelt (Amaryllishof 34)
A. Groeneveld-van Putten (Eemstraat 9)
C.H. Groeneveld (Dijkje 8)
D. Versteeg (Dahliastraat 39)
A. Lagrouw (Heistraat 11)
N. van der Stelt-van Maastricht (Griendstraat 3a)
H. Keller (Vijverstraat 24)
N. van Daalen (Van der Steltstraat 28)
G. van Pelt-van den Steenhoven (Griendstraat 3a)
J.H. Hoeke-de Rooij (Altenastraat 20)

89 jaar
84 jaar
79 jaar
88 jaar
77 jaar
87 jaar
85 jaar
84 jaar
90 jaar
89 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.
Zogezegd (160)
‘Wanneer hij niet in staat is om zich open te stellen voor het
transcendente, dan sluit de mens zich op in zichzelf en gaat hij te
gronde aan zijn eigen beperktheid en bekrompenheid. In de eenwording
met God wordt de mens één met zichzelf, met de schepping en met alle
mensen. Dan wordt zijn gespletenheid opgeheven, en hij voelt aan wat
het geheim is van iedere relatie: één worden met de ander en zo in
harmonie komen met zichzelf en met het leven.’
[Anselm Grün, Boek van levenskunst, blz. 133]
Ten slotte
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)

VORMING EN TOERUSTING
Catechese
Ook de kerk kent een vorm van onderwijs, daar ‘catechese’ of ‘catechisatie’
genoemd. Aan onze jongeren geven we doordeweeks Basiscatechese (voor
de Groepen 7-8 van de Basisschool) en Tienercatechese (voor tieners in de
middelbare schoolperiode).
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De Basiscatechese wordt (meestal) in de pastorie gegeven, door ds. en
mevr. Wouda (c.q. juf Herma) op de woensdagavond, van 19.00-20.00 uur.
De laatste data van dit seizoen zijn:
woensdag 3 april

woensdag 17 april (slot)

De Tienercatechese wordt na de kerstvakantie op de dinsdagavond en in de
pastorie gegeven, van 19.00-20.00 uur. De laatste data van het seizoen zijn:
dinsdag 2 april

dinsdag 16 april (slot)

Belijdeniscatechese
Marije de Bruijn, Rowy Raams, Matty van Tilburg, Marijke Wouda en vader
van laatstgenoemde bereiden zich voor op de belijdenisviering op de Palmzondag, zondag 14 april a.s.
Gesprekskring
Het is goed om met elkaar na te denken over (geloofs-)onderwerpen die je
bezig houden. Eén manier om dat te doen is door bij ons in de kring aan te
sluiten. We komen in de regel minstens maandelijks bijeen, bij een van de
deelnemers thuis. Tijd: 9.30-11.00 uur. Op de Nieuwsbrief staat t.z.t. de plek
van samenkomst. Bellen/mailen kan ook: contactpersonen zijn Elly Polak (tel.
403473; email: elly_polak@hotmail.com) en Herma Wouda (tel. 405855;
email: hermawouda @hotmail.com) Iedereen is van harte welkom!
De laatste bijeenkomsten van dit seizoen zijn op:
dinsdag 9 april

dinsdag 14 mei (slot)

GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN
Ouderenkring (Van der Steltstraat 16a)
Dit is een maandelijkse ontmoeting in Het Steunpunt, op een donderdagmiddag, van 15.00-16.15 uur. Er wordt meestal een (praktisch, eenvoudig)
onderwerp gekozen, bedoeld om met elkaar in gesprek te komen.
De kring wordt geleid door ds. Meeder-van Hof of ds. Wouda
De (resterende) bijeenkomsten in de 1e helft van 2019 zijn:
donderdag 28 maart (ds. Wouda)
donderdag 25 april (ds. Meeder)
donderdag 30 mei (ds. Meeder)
Ontmoetingsochtenden Jan Biesheuvel Dijkhuis (Rijksweg 109)
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Deze maandelijkse ochtenden staan ook open voor niet-bewoners. De
bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur bent u welkom.
De ochtenden worden geleid door ds. Van Ommeren of ds. Wouda
Tot aan de zomervakantie gaat het om de volgende data:
dinsdag 2 april (ds. Van Ommeren)
dinsdag 7 mei (ds. Wouda)
dinsdag 4 juni (ds. Van Ommeren)

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorlopig resultaat Actie Kerkbalans 2019
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar
gedoopt wordt en getrouwd, waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot
bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om
een kaarsje aan te steken in het stiltecentrum als u daar behoefte aan heeft.
De plek waar u kunt ontmoeten. Elke zondag is er een kerkdienst, maar er is
meer. In de wekelijkse nieuwsbrieven en in ons blad Kerkklanken wordt u
voortdurend op de hoogte gehouden van de meest uiteenlopende activiteiten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook
voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn
niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet
wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele
activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en
diaconale projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren
open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
De jaarlijkse actie Kerkbalans maakt dit mogelijk en heeft tot nu toe (opname
23 maart) het mooie resultaat van ruim € 129.000,- opgebracht.
Op dit moment zijn er 425 brieven retour ontvangen, dit waren er 449 in 2018.
Nadat we vorig jaar gestart zijn met het aanbieden van vijfjarige
overeenkomsten, is het aantal leden dat zich met een vaste bijdrage voor 5
jaar aan de kerk verbindt, al gestegen naar 13. In de begroting 2019 is
uitgegaan van een eindbedrag van € 130.000. We durven nu al te
voorspellen dat dit streefbedrag ruimschoots gehaald zal worden.
Ca. 25% van de gemeenteleden heeft de vrijwillige bijdrage met gemiddeld
5% verhoogd. Dat resulteert in een stijging van ca. € 5.000,-. Een mooi
resultaat waaruit geconcludeerd kan worden, dat velen gehoor hebben
gegeven aan de oproep om de bijdrage te verhogen. Dankzij deze verhoging
blijft het effect van de terugloop van het aantal leden (met name doordat in
2018 veel gemeenteleden zijn overleden) beperkt.
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Als diegenen die nu nog niet hebben gereageerd, eenzelfde bedrag bijdragen
als in 2018, zal de uiteindelijk opbrengst in de buurt van € 135.000,uitkomen. Dit is maar een fractie lager dan de opbrengst van vorig jaar.
Conclusie: een prachtig resultaat !! En € 5.000,- hoger dan het bedrag
waar in de begroting mee is gerekend.
Het College van Kerkrentmeesters bedankt alle gevers en alle vrijwilligers
voor hun bijdrage en inzet, waardoor de actie zo succesvol is verlopen.

DIACONIE

Avondmaalscollecte van Witte Donderdag 18 april.
Ook dit jaar willen wij de opbrengst van deze collecte voor de Stichting
Hospice in Gorinchem bestemmen. De Hospice is een bijna-thuis-huis voor
ernstig zieke mensen in hun laatste levensfase. Mensen die niet lang meer te
leven hebben, willen het liefst de laatste weken van hun leven in de eigen
vertrouwde omgeving doorbrengen. Soms is dat niet mogelijk door gezins-of
woonomstandigheden, of omdat familie en vrienden de nodige 24-uurszorg
niet (meer) kunnen bieden. Dan kan een Hospice een alternatief zijn waar
familie en vrienden de zorg kunnen voortzetten samen met huisarts,
wijkverpleging en deskundige vrijwilligers. De Hospice heeft een huiselijke
sfeer en een warme uitstraling. Zij streven er naar om zoveel mogelijk
rekening te houden met persoonlijke wensen en voorkeuren.
Het is zo dat maar een deel van het werk van de Stichting Hospice-VTZ wordt
vergoed door zorgverzekeraars. Voor de rest is de stichting afhankelijk van
giften. Mogen wij deze collecte dan ook van harte bij u/jou aanbevelen?
De website is www.hospice-gorinchem.nl
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NA HET WEGSTREPEN VAN DE WOORDEN BLIJVEN ER EEN AANTAL LETTERS OVER DIE
SAMEN EEN WOORD VORMEN.
1

2

BIDDEN
COLLECTE
DOPELING
DREMPELVRIJ
GAANDEWEG
GEHEIMENIS
GENESIS
GETROUWD
HANDEN
KERKGEBOUW
KWAAD
LAWAAIERIG
LIEFLIJKHEID
MANTELZORGERS
MUZIKAAL
NAAMAN

3

4

5

6

OPENBARINGEN
OUDERENKRING
PARADIJS
PAULUS
VERHAAL
VERWARRING
VERZORGEN
ZON
ZUIVERELEER

OPLOSSING nr 8: ZONDVLOED
11
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KERKELIJK BUREAU
Vertrokken
Dhr. L.K.A. Colijn, Van der Steltstraat 1 (wijk 2).
Dhr. J. Strik, Dahliastraat 38 (wijk 3).
Mw. J.E. Rijneveld, Kildijk 96 (wijk 1).
Verhuisd
Mw. T.J. van der Laan van Maastrigt-van der Stelt; van Altenastraat 31 (wijk
2) naar Vijverstraat 22 (wijk 3).
Hr. en mw. J.C. de Graaf; van Vijverstraat 2a (wijk 2) naar Van der Steltstraat
1 (wijk 1).
Mw. D. Tolenaars- Groeneveld; van Schenkeldijk 3 (wijk 4) naar Rivierenland
1, ‘Altenahove’, Guldenroede 102, Almkerk (wijk 5).

RONDJE KERKENRAAD
Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die
vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid
gesteld. Middels 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.
Het voorjaar is dan toch echt aangevangen. Her en der beginnen bomen en
struiken zich te tooien met een bloemenkleed. De temperatuur schommelt
nog wel alle kanten op en de nachtvorst bedreigt de bloesem van de
perenbomen. Meerkoeten, futen en eenden zijn drukdoende met het bouwen
van nesten. De ontluikende natuur maakt mensen blij en geeft toch weer zin
om erop uit te trekken. De eerste koeien zijn alweer buiten gesignaleerd,
terwijl de akkerbouwers de grond van lieverlee beginnen te bewerken. De
kerkwerkers gaan onverdroten voort met hun taken binnen de gemeente. Van
al die activiteiten en al die enthousiaste aanpakkers word je toch als vanzelf
blij.
Wat speelt er:
• De kerkenraad heeft gemeend 14 van de 26 voorgedragen
gemeenteleden te moeten benaderen voor respectievelijk de ambten
wijkouderling, diaken en jeugdouderling. Tot nu toe hebben twee
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•

•

•

•
•

gemeenteleden aangegeven het ambt van diaken te willen aanvaarden.
Daar zijn we uiteraard heel dankbaar voor. De kerkenraad is in overleg
over de mogelijk nog te benaderen gemeenteleden. De vacatures voor
het ambt jeugdouderling en wijkouderling moet nog ingevuld worden.
De gemeente heeft overigens altijd de mogelijkheid om opnieuw namen
van geschikte kandidaten voor te dragen.
Op 28 maart zijn de jeugdouderlingen bijeen geweest om een mogelijk
vervolg op het Jeugd Jongeren en Jonge Gezinnen-Traject te
bespreken. Het voornemen is er om in juni een ‘bijzondere’ avonddienst
te organiseren, waar met name de doelgroep voor uitgenodigd zal
worden. Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een
hapje en een drankje op een informele manier ‘bij te praten’.
Op de ‘open’ kerkenraadsvergadering van jongsleden 27 maart zijn de
concept jaarrekeningen aan de kerkenraad en de aanwezige
gemeenteleden voorgelegd en definitief vastgesteld. Deze
jaarrekeningen over het laatst verlopen kalenderjaar worden met het
rapport van de kascontrolecommissie voor 15 juni aan het Classicale
College voor de Behandeling van Beheerszaken overgedragen. Een
verslag van dit ‘open’ gedeelte van de kerkenraadsvergadering wordt in
Kerkklanken editie mei opgenomen.
De kerkenraad heeft het voornemen de Plaatselijke Regeling (in)
zegening levensverbintenissen op te pakken. De plaatselijke regelingen
zijn belangrijke instrumenten om te voorzien in "aangelegenheden van
plaatselijke aard". Het is een mogelijkheid om de verschillende
richtingen binnen de kerk aan te geven, bv. Confessioneel,
Gereformeerde Bond, enz. Het kerkordeartikel, dat over de plaatselijke
regelingen handelt, duidt deze aan als ‘regelingen ten behoeve van het
leven en werken van de eigen gemeente'.
De vraag is nog wel hoe we dit het beste kunnen doen, omdat deze
regeling veel vragen op zal roepen en veel discussie zal geven. De
kerkenraad wil graag de gemeente raadplegen en voorlichten over de
materie. Het is een mooie gelegenheid om bijvoorbeeld na een dienst
met de gemeente hierover in discussie te gaan. Wordt vervolgd!
Het probleem van het tekort aan bezorgers van de wekelijkse
bloemengroet is opgelost. Dank aan de gemeenteleden die hebben
aangegeven zich voor deze geleding in te willen zetten.
De raming voor de verbouwing van de keuken valt te hoog uit ten
opzichte van de tot nu toe beschikbare geldmiddelen. Het CvK heeft
een voorstel bij de kerkenraad ingediend om de keuken eenvoudiger in
te richten/aan te leggen. Met de opbrengst van de komende
rommelmarkt en ietsjes meer vrijwilligerswerk is een start van de
werkzaamheden mogelijk. Het keukenblok wordt wel voorzien van
allerlei aansluitingen/bekabeling, zodat in de toekomst uitbreiding

13

gemakkelijk te realiseren is. De kerkenraad heeft ingestemd met dit
voorstel.
• Rectificatie: in de rubriek “Uitgelicht” is ten onrechte aangegeven dat de
wekelijkse bloemengroet alleen bestemd is voor de 80 +ers. De
bloemen zijn er namelijk ook voor nieuwsbriefontvangers en
kerktelefoonluisteraars.
Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust
contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen)
van de kerkenraad.

ZWO
Primula- en violenactie
De primula- en violenactie is succesvol verlopen. De opbrengst is het
prachtige bedrag van € 1.156,40. Alle verkopers en kopers hartelijk dank voor
u/ jullie bijdrage aan dit mooie resultaat.
Zoals eerder is vermeld gaat dit bedrag naar de Royingha in het
vluchtelingenkamp van Cox’s Bazar in Bangladesh. 1500 families krijgen daar
hulp op het gebied van voedsel en hygiëne. Dankzij deze actie kunnen we
hieraan een mooie bijdrage leveren.
Paasgroetenactie 2019
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen
en organisaties van de groetenlijst van Amnesty
International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema:
Een nieuw begin.
Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met
vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld
naar aanleiding van de tekst: "Een nieuw begin
ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt.
Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand
wordt genomen!"
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 31
maart worden de kaarten uitgedeeld.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen. Zeker als
daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze
kaart ontvangt vanwege privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit
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dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een
feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis
worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten
wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak
moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het
doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
We vragen u de Paasgroetenkaarten uiterlijk 9 april 2019 te verzenden. De
paasgroeten worden in de penitentiaire inrichtingen in Nederland op
Palmpasen,14 april en/of Pasen 21 april uitgedeeld. Wilt u meer weten over
de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!
ZWO commissie

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 7 april 2019: Judica / 5e zondag van de Veertigdagen
10.00 uur: Psalmen voor nu. Met Band 4Tune en ds. Wouda
Collecten: 1. Diaconie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
DE STILLE WEEK EN PASEN
Zondag 14 april 2019: Palmzondag / 6e zondag van de Veertigdagen
10.00 uur: Belijdenisdienst. In deze dienst willen Marije de Bruijn,
Rowy Raams, Matty van Tilburg en Marijke Wouda persoonlijk
belijdenis doen van het geloof waarin ze zijn gedoopt.
Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. PKN/JOP; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Witte Donderdag, 18 april 2019
14.30 uur: Avondmaalsviering in Het Steunpunt
Voorganger: ds. R.A. Wouda
19.30 uur: Evangelielezing en viering van het Avondmaal
Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: avondmaalscollecte
Goede Vrijdag, 19 april 2019
19.30 uur: Evangelielezing en kruismeditatie. Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: geen
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Stille Zaterdag, 20 april 2019
19.30 uur: Paaswake en doopgedachtenis. Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten : geen
Pasen, 21 april 2019
10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof
Collecten: 1. Pasen/Kerk in Actie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Beloken Pasen, 28 april 2019
10.00 uur: Voorganger: ds. A.C. van Alphen-Keijzer, Haastrecht
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud orgel
Zondag 5 mei 2019: Misericordia Domini / Bevrijdingsdag
10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Diaconie; 2. ZWO
Zondag 12 mei 2019: Jubilate / Moederdag
10.00 uur: Voorganger ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkradio
Zaterdag 18 mei 2019 (Jan Biesheuvel Dijkhuis)
18.00 uur: Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: ds. R.A. Wouda
‘Dit is uw opgang naar Jeruzalem …’ (uit Lied 556:5)
Enkele kanttekeningen bij de Paascyclus
Een goede traditie
Voor de twintigste (!) keer alweer, komen we als gemeente samen op de
‘witte donderdag’, ‘goede vrijdag’, ‘stille zaterdag’ en de paasmorgen. Hoewel
dus verdeeld over vier bijeenkomsten, is het één doorlopende, ingetogen
viering: doorlopend, omdat de bijeenkomsten samen een doorlopend geheel
vormen, dat het Evangelie op de voet volgt en in het Paasfeest uitmondt;
ingetogen, omdat we van een stil en bescheiden makende
lijdensgeschiedenis horen; een viering, omdat het Evangelie (‘blijde
boodschap’) ons voorhoudt dat dit alles geschiedt is om ons en voor ons, ons
ten goede, en omdat het Evangelie niet bij kruis en graf halt houdt, maar
vertelt van een open graf.
Deze laatste dagen …
‘Alles wat over ons geschreven is, gaat Gij volbrengen deze laatste dagen’
(Lied 556:1). Wie de vier Evangeliën eens doorbladert, komt er al snel achter
dat alle evangelisten hun verkondiging toespitsen op de laatste fase van
Jezus’ leven op aarde, vooral de laatste dagen in Jeruzalem vanaf de intocht.
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Iemand heeft de Evangeliën eens getypeerd als ‘lijdensgeschiedenissen met
een lange inleiding’ en daar zit een kern van waarheid in. De laatste dagen
van Jezus in Jeruzalem, uitlopend op zijn kruisiging en vooral de verrassende
wending ten leven daarna – zij vormen zeker de kern van het Evangelie, de
climax van de verkondiging. Kruis en opstanding vormen samen de
brandpunten van het Evangelie.
Het is dan ook geen wonder dat de gemeente van de gekruisigde en opgestane Heer altijd bijzondere aandacht aan deze gebeurtenissen gegeven
heeft. Geen wonder ook dat haar liturgische traditie op de dagen rondom
Pasen rijk en veelkleurig is. Onze eigen Nieuwendijkse ‘traditie’ van de
Paascyclus is daar (maar) een heel klein onderdeeltje van, maar daarom niet
minder waardevol.
Aan de hand van Lucas
Wanneer we in enkele samenkomsten aan de hand van één Evangelie (en dit
jaar is het Evangelie naar Lucas weer aan de beurt) de geschiedenis volgen,
dan toch vooral om ons te verwonderen over de diepte en de betekenis
ervan. Op het Evangelie zelf, daarop ligt alle nadruk. We lezen Lucas’
Evangelie nu niet in stukjes uiteengelegd, maar we lezen het (zoals het
bedoeld en voor Theofilus geschreven is:) als één doorlopend verhaal, dat op
zichzelf al beeldend en sprekend genoeg is. Wat er op de donderdag voor
zijn dood gebeurde, dat willen wij op Witte Donderdag gedenken. Op vrijdag
werd Hij gekruisigd; op de Goede Vrijdag staan we daar bij stil. Op de dag
tussen zijn sterven en opstanding, op de Stille Zaterdag dus, denken we o.a.
aan de betekenis van onze doop: ‘Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in
Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?’ (Romeinen 6:3). En op de morgen
van Pasen gedenken wij de ‘morgen ongedacht’ (Lied 630), waarop God
Jezus’ leven rehabiliteert en opwekt uit de doden.
Zo volgen wij de gebeurtenissen op min of meer hetzelfde ritme als waarin zij
zich voltrokken.
Op een afstand
Volgen? Nu, met het op de voet volgen van het Evangelie verbeelden wij ons
niet beter te zijn dan de eerste discipelen. Van hen wordt immers gezegd dat
ze hun Heer allemaal in de steek laten of hooguit een veilige (?) afstand
bewaren (Lucas 22:54b). Laten we geen illusies koesteren, wij zouden geen
haar beter zijn geweest! Als we de weg van Jezus gedenken, dan verwonderd en dankbaar dat Hij deze weg heeft willen gaan, Hij alleen in onze
plaats.
Een bijeenkomst in vieren, om te vieren.
‘Nieuw leven’, de nieuwe Paaskaars
Op paaszondag 21 april brandt de nieuwe paaskaars in onze kerk. Het model
van dit jaar heet ‘Nieuw leven’: onder het ‘Christusmonogram’ (met de Griek17

se letters chi (x) en rho (p) die elkaar doorkruisen) staat de aarde afgebeeld
met de Geest die daar als een duif boven zweeft. Christus is het licht voor de
wereld, redding en voleinding van Gods schepping, hoe aangetast ook. De
schepping bestaat in een klimaat van hoop.

BIJZONDERE ZAKEN
Rommelmarkt
Op zaterdag 13 april a.s. is alweer de laatste ophaalronde ten behoeve van
de rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk. De rommelmarkt zal gehouden
worden op vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni a.s.
Graag uw bruikbare spullen voor 9.00 uur op een goed zichtbare plaats
buiten zetten. Let op, we halen op deze dag geen grote spullen op zoals
grote kasten, matrassen en bankstellen. Heeft u grote spullen, dan kunt u een
afspraak maken.
Tevens kunnen we nog extra hulp gebruiken bij het ophalen van de spullen.
Mocht u mee willen helpen, dan kunt u zich op zaterdag 13 april om 9.00 uur
melden in De Hoeksteen.
Lijkt het u leuk om mee te helpen met de rommelmarkt ? Heeft u een paar
uurtjes tijd of misschien wel een hele dag? Meldt u aan bij Hannie van
Breugel.
Met vriendelijke groeten,
Hannie van Breugel tel. 402210
Mari van Zanten tel. 403086

Samen Geloven Groep
De Samen Geloven Groep is een gespreksgroep voor twintigers, dertigers en
begin veertigers. We komen een aantal vrijdagavonden bij elkaar om in
gesprek te gaan over geloof om ons geloof te verdiepen in een ontspannen
sfeer.
Onze samenkomst in maart was een ontspannen spelavond in het teken van
Geloof, Hoop en Liefde. De eerstvolgende avond is op 12 april bij Tim Zingt in
onze kerk. De overige avonden van het tweede seizoen Samen Geloven
Groep zijn op 17 mei en 14 juni.
Meer informatie is te verkrijgen via: samengeloven@gknieuwendijk.nl.
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Nieuws van de themagroep
Fotografie
De oproep om foto’s in te sturen die je raken heeft heel mooie plaatjes
opgeleverd! Alle foto’s, zonder vermelding van de naam van de inzender, zijn
naar Bram van Meel gebracht. Hij is opgeleid als fotograaf en zal als
onpartijdig en deskundig man de foto’s voor ons beoordelen.
We zijn benieuwd!
Liturgisch bloemschikken
Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar een symbolische
bloemschikking kan iemand diep raken. Met vorm en kleur verbeeldt een
symbolische bloemschikking het thema van een viering of de kleur van het
kerkelijk jaar. Met dit als uitgangspunt organiseert de themagroep een
avond liturgisch bloemschikken. We willen dat doen op
donderdagavond 6 juni, vlak voor Pinsteren. Het
Pinksterfeest is het thema van de bloemstukken.
Carola de Pender, die altijd voor de bloemen in de kerk
zorgt, wil ons deze avond leren zo’n feestelijk bloemstuk
te maken. Carola zorgt ook voor alle materiaal en
bloemen. Daar betalen we natuurlijk voor. Iedere
deelnemer draagt € 20,00 bij in de kosten.
De bloemen moeten tijdig besteld worden dus graag
opgeven vóór 30 mei bij één van de themagroep mensen
of per mail h.d.peuter@hccnet.nl.
Laten we zorgen voor een feestelijk aangeklede kerk met Pinksteren! En
natuurlijk neemt iedere deelnemer zijn/haar eigen stuk daarna mee naar huis.

Ga mee met de jongeren van Nieuwendijk naar The Passion!
Bijna iedereen heeft The Passion wel eens op televisie gezien. Best
indrukwekkend om te zien, maar hoe zou het zijn om hier zelf bij te zijn? Ben
jij tussen de 14 en 26 jaar?
Geef je dan nu op om mee te gaan en het zelf te beleven! (samen met je
vriend/vriendin, broer/zus)
Waar: dit jaar speelt The Passion zich af in Dordrecht
Wanneer: donderdagavond 18 April
Hoe laat: 17:45 verzamelen bij de Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
Thema: Je bent niet alleen!
We willen gezamelijk met de bus naar Dordrecht gaan. Zorg zelf voor wat te
eten onderweg of ter plekke. Aanmelding is gratis en kan tot uiterlijk 10 april!
Aanmelden kan via: passionnieuwendijk@gmail.com of via het
aanmeldformulier. Dit vind je in de hal van de kerken van Nieuwendijk.
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Timzingt en Tear: Omgekeerd
Wanneer? Vrijdag 12 april 2019
Hoe laat? 20:00 - 22:30 uur
Waar?
Nieuwendijk, Gereformeerde Kerk,
Doelgroep vanaf 15 tot 99 jaar.
Tim is een christelijke cabaretier en heeft jaarlijks diverse theaters vol met
zijn show.
'Omgekeerd' is een grappig, verrassend en prikkelend programma over
rijkdom en armoede. Het is de wereld op zijn kop. Tear werkt al meer dan 40
jaar in ontwikkelingslanden, maar vergeet het land dat het meeste hulp nodig
heeft: Nederland. Timzingt ziet het scherp en omgekeerd. Het moet anders.
De hulp moet naar Nederland. En om ons de zegeningen van Afrika te laten
beleven, zal onze wereld op zijn kop moeten.
Een mooie voorstelling waarin niets is wat het lijkt. Mooie liedjes, rake
observaties en hilarisch cabaret.
Timzingt zoals we hem kennen: ontroerend goed.
Zaal open vanaf 19.30 uur.
Kaarten kosten € 7,- inclusief reserveringskosten te bestellen via:
www.tear.nl/timzingt
Indien u internet lastig vindt, kunnen de kaarten ook besteld worden via de
ZWO-commissie via Jaanie Tolenaars, Jeroen den Dekker en Marjolein
Verhagen. Daarnaast bij Inge van de Spek en Irene Wolvers.
En anders ligt er ook nog een intekenlijst achterin de kerk.

20

BIJBELLEESROOSTER
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

1 april
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april
7 april
8 april

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

9 april
10 april
11 april
12 april
13 april

zondag
maandag
dinsdag
woensdag

14 april
15 april
16 april
17 april

donderdag 18 april
vrijdag
19 april
zaterdag 20 april
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

21 april
22 april
23 april
24 april
25 april
26 april
27 april
28 april
29 april
30 april

woensdag 1 mei
donderdag 2 mei
vrijdag
3 mei

Leviticus 4:22-26
Leviticus 4:27-35
Leviticus 5:1-13
Leviticus 5:14-26
Leviticus 6:1-6
Leviticus 6:7-11
Psalm 59
Hosea 1:1-9

Leiders staan niet boven de wet
Vergeving is niet goedkoop
Wegkijken is strafbaar
Boetebeleid
Het vuur blijft branden
Voedsel voor priesters
Gebed om bevrijding
Getrouwd met een ontrouwe
De HEER is trouw, ondanks
Hosea 2:1-9
ontrouw
Hosea 2:10-25
Gekrenkte liefde
Hosea 3:1-5
Voorbeeldig
Hosea 4:1-11
Al die ellende is geen toeval …
Hosea 4:12-19
Van kwaad tot erger
Palmpasen
Lucas 19:29-48
Benedictus
Hosea 5:1-7
Valstrikken
Hosea 5:8-15
Gevolg van foute keuzes
Lucas 22:1-13
Voorbereidingen
Tafelgesprekken en
Lucas 22:14-65
wapengekletter
Lucas 22:66-23:56 Genade door onrecht
Hosea 6:1-3
Lied van hoop
Eerste Paasdag
Lucas 24:1-12
Zondagsactiviteit
Lucas 24:13-35
Uitleg
Lucas 24:36-53
Feest van herkenning
Psalm 56
Help!
Leviticus 6:12-16 Gebroken brood
Leviticus 6:17-23 Heilige maaltijd
Psalm 61
Lang leve de koning
Leviticus 7:1-10
Herstelwerkzaamheden
Leviticus 7:11-27 Let op vet
Leviticus 7:28-38 Priesterloon
Psalm 144
Hooglied 1:1-7
Hooglied 1:8-17
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Geluk voor het volk
Verlangen
Zoete woorden

Opgelet!
Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk
geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.)
dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient
u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.

75e jaargang nr. 3/ 2019
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INFO
Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl
Kerkdienst

10.00 uur

Predikanten

Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (maandag vrije dag)
e-mail: r.a.wouda@gmail.com
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com

Scriba

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

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl
Drukwerk

drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder
Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen
Kerkradio

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

Kerkauto

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

CvK

Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Wim Colijn, Singel 3 , tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen
CVK
NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING
Diaconie
NL90RABO0301511586 RABO
ZWO
NL35RABO0301545944 RABO
Nieuwsbrief

Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Martijn van Vliet, Kildijk 95, tel.
404482, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag vóór
17.00 uur.

Redactie
Kerkklanken

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

Inleveren kopij Tot uiterlijk maandag 22 april 2019 vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ , tel. 403721
e-mail: 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

-------------------------------------------------------

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.
Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspanden
Appartementen
Kantoren
Enz.
Ook voor het opruimen van Stormschade’s en Tuinen.
Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900
Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL
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