MEDITATIE
LEVENSKUNST
Ons jaarthema dit seizoen is ‘Kunst in de kerk’. Bij de Groothuisbezoekronde
die in de maanden maart en april gehouden wordt, spitsen we het toe op het
thema ‘Levenskunst’.
‘Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de
liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle
cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle
geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan
verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn
bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn
lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou
mij niet baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen
ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles
volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal
verstommen, kennis verloren gaan –want ons kennen schiet tekort en
ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt
is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik
als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al
het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige
spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog
beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan
is de liefde.’ (1 Korintiërs 13)
Wat spreekt je in dit bijbelfragment het meest aan?
Paulus beschrijft in 1 Korintiërs 13 de christelijke levenskunst met de drie
theologische deugden, geloof, hoop en liefde. Zijn christelijke levenskunst
bestaat uit het vermogen het leven voor alles te kunnen ontvangen, als een
geschenk uit Gods hand. Het leven is niet jouw bezit, of jouw project, het is je
gegeven om er vervolgens op een goede manier gebruik van te maken.
Hoe leef ik een goed en geslaagd leven?
Het ‘goede leven’ duidt vooral op een leven waarin de verschillende aspecten
daarvan onderling in een juiste verhouding staan: inspanning en ontspanning,
soberheid en overvloed, ernst en plezier, aandacht voor jezelf en aandacht
voor anderen. Daarbij is het uitermate belangrijk dat alle aspecten van het
1

leven hun eigen plek ontvangen en het ene niet gaat ten koste van het
andere. ‘In balans leven.’
Lukt het jou deze balans te bewaren?
Wees jezelf! Wie gelukkig wil leven moet zichzelf durven zijn. We zijn vaak
liever iemand anders dan wie we nu zijn. We zijn vaak liever ergens anders
dan waar we nu zijn. We vergelijken onszelf voortdurend met anderen. We
vragen ons af waarom we niet net zo vroom, intelligent, of eenvoudig zijn als
zij. Door ons met anderen te vergelijken, kunnen we ons schuldig,
beschaamd of jaloers gaan voelen.
We moeten ons realiseren dat onze opdracht juist ligt in wie en waar we zijn.
Ieder mens is uniek. Ieder mens is geroepen tot datgene wat alleen hij of zij
kan doen in deze omstandigheden. Je zult je eigen roeping nooit ontdekken
als je bezig blijft met de vraag of je het beter of slechter doet dan anderen. Je
bent goed genoeg om te doen waartoe je geroepen bent.
Wat versta jij als je roeping? En hoe weet je wat je roeping is?
Kan het volgende stukje daarbij behulpzaam zijn?
Geef vorm aan je eigen leven
“Iedereen mag zichzelf de vraag stellen: Waaruit put ik? Wat zijn mijn wortels
Waardoor worden mijn denken en voelen gevormd? En ook deze positieve
impuls kan in het leven van ieder individu doorwerken: kijk dankbaar terug op
datgene wat jij hebt ontvangen aan ideeën die anderen in deze wereld
brachten. Ook door jou zelf heen wil iets nieuws gaan stralen. God is de
eeuwige Nieuwe. Hij heeft ook met jou een nieuw begin gemaakt. Hij wil door
jou nieuwe woorden, nieuwe gedachten, nieuwe oplossingen in deze wereld
brengen. Geef je leven opnieuw vorm, zoals de eeuwige God van jou
verwacht.
Word capabel om je eigen leven te leven, opdat het een inspirerende bron
wordt voor anderen. Heb de moed om je eigen leven te leven. (…) Je bent er
niet toe veroordeeld om de situaties van het gekwetst-worden uit je kinderjaren te herhalen. (…) Jij bent vrij. Leef nu uit de wijsheid die God ook jou
heeft geschonken.” (Anselm Grün, Boek van Levenskunst, blz. 22)

Lied 830 ‘Levenslied’

Een herkenbaar lied?

(Liedboek 2013; tekst: Henk Jongerius)
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Leven is wachten
dagen en nachten
denken en dromen
of het zal komen
dat grote geluk.

Leven is vragen
wachten, verdragen
zwoegen en zwijgen
antwoorden krijgen
waarom je niet vroeg.
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Leven is lijden
niet te vermijden
onmacht verduren
eindeloos turen
naar komend licht.

4

Leven is dwalen
oude verhalen
speuren en zoeken
stoffige boeken
de sporen van God
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Leven is kijken
elkaar verrijken
opnieuw beginnen
leren beminnen
spontaan als een kind.
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Leven is opstaan
elkaar tegemoet gaan
’t hart om te geven
en kwaad te vergeven Het leven is goed.

Levenskunst – een tussenbalans
Wat een ‘goed’ of ‘geslaagd’ leven zou kunnen zijn? Een mens die kan
zeggen: mijn talenten of sterke kanten heb ik benut en ingezet; ik heb mijzelf
ontwikkeld of ben dat aan het doen; ik ben wijzer geworden, of wil dat
worden. Een mens die weet hoe te handelen in het dagelijks leven.
Levenskunst is leven en handelen, op een manier die recht doet aan de
persoon die jij wilt zijn maar die ook rekening houdt met anderen.
Voor kunst heb je een zekere dosis talent nodig - is Levenskunst dan wel
voor iedereen weggelegd? Belangrijk is niet om een beroemd musicus te
worden of een groot bedrijf te leiden, maar net zozeer om meer alledaagse
talenten te ontplooien. Een talent om onderwijs te geven, of voor iemand te
zorgen. Je eigen sterke kanten te ontwikkelen en als mens te groeien: dát is
de kunst.
Verdere gespreksvragen
Welke Bijbelse figuren en verhalen spreken je aan en hebben betekenis voor
jouw ‘goede leven’? Welke mensen zijn voor jou een voorbeeld en waarin
hebben ze je gevormd?
Waar ben jij dankbaar voor in je leven?
Je zou het leven kunnen verdelen in de volgende fasen: groeien, bloeien,
vrucht dragen en verwelken. In welke fase bevind jij je? Wat vind je het mooie
en wat het moeilijke van deze fase?
Hoe zou jij door anderen herinnerd willen worden?
ds. Ria Meeder-van Hof

Voor de wijkindeling, data en plaatsen van de Groothuisbezoeken,
zie elders in deze Kerkklanken.
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VAN DE REDACTIE
Altijd al alles willen weten over kleuren? En de bijeenkomst met Karin van
Andel gemist? Blader snel door naar de bijdragen over Kunst in de Kerk. Er
gaat een kleurrijke wereld voor u open. In ieder geval bij ons als redactie.
Verder ook uitgebreide informatie over Levenskunst, het gespreksthema bij
de groot-huisbezoeken. En verder weer de nodige vaste onderdelen.
Veel leesplezier toegewenst!
De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 25 maart. 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
De langste kerkdienst ooit is in de
geschiedenisboeken gegaan en zal ook
zeker in het Guinness Book of records
worden vermeld. Via de Vrijgemaakte kerk
in Katwijk kwam het uitgeprocedeerde
Armeense gezin in de Bethelkapel in Den
Haag terecht, waarmee een estafettedienst
een feit werd. Hiermee zou de kerk de
politie buiten de deur kunnen houden,
omdat die tijdens een dienst niet mag
binnenvallen.
Ondanks dit politieke doel schaarde de PKN
zich onmiddellijk achter de actie. Scriba
René de Reuver omzeilde deze heikele
kwestie door te wijzen op de ‘christenplicht’.
“Als mensen aankloppen in nood, zeg je
niet: er zijn regels, we moeten kijken of daaraan is voldaan. Nee, dan zet
je de deuren open en zie je naar mensen om”.
Het kerkasiel werd op deze manier niet specifiek op dat ene christelijke gezin
gericht, maar is ingezet om een ruimere pardonregeling te realiseren. Er
waren kritische geluiden, zelfs van politieke partijen waarvan je dit niet zou
verwachten, maar deze vielen in het niet bij de massale bijval. De reacties
waren opvallend positief. Predikanten uit alle delen van de PKN wilden aan
4

de estafette meedoen. Ook niet PKN’ers waren van de partij. Dit resulteerde
in een non-stop dienst van maar liefst 2330 uur, waar bijna 1000 voorgangers
bij betrokken waren. De permanente kerkdienst, die wereldwijde aandacht
trok, eindigde na 97 dagen met de deal over een ruimer kinderpardon.
De kerken hebben met deze eensgezinde actie laten zien dat het christelijke
gedachtengoed een signaal kan zijn, voor zowel de politiek als de vaak op
zichzelf staande gemeenten, maar ook naar de niet kerkelijk betrokken
mensen.
Toch is het eigenlijk helemaal niets bijzonders dat de PKN zich met dit
kerkasiel ‘bemoeide’. Want diep in ons hart weten wij drommels goed hoe we
daadwerkelijk met de medemens in nood om zouden moeten gaan. Niemand
minder dan Jezus heeft ons dat met de paplepel ingegoten. In bijvoorbeeld
Mattheus 25 wordt het onderdak verlenen aan vreemdelingen door Hem als
een van de toonbeelden van rechtschapenheid genoemd. Het toetje van dit
Bijbelgedeelte is te vinden in vers 40: “Alles wat jullie gedaan hebben voor
een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie
voor Mij gedaan”. Jezus wijst er op, dat Hij bij de mensen is te vinden die
vergeten zijn, die genegeerd worden, die verdrukt worden, ziek of eenzaam
zijn. En, hoe mooi, bij het in liefde omzien naar deze gebroken mensen zullen
we God ontmoeten. Dat is eigenlijk alles!
Zanger Stef Bos, zo lezen we in het blad Petrus, kan zich hier helemaal in
vinden. Hij doet verhaal van zijn worsteling met het geloof en zwalkt van ‘er
helemaal mee klaar zijn’ tot het gevoel ‘toch nog ergens voor te staan’. Die
vraag (jongen, waar sta je dan wél voor?) kreeg hij op zestienjarige leeftijd
dan ook van zijn vader mee. En die vraag heeft hem niet meer losgelaten en
gedurende zijn leven aan het denken gezet. Stef Bos komt uiteindelijk tot de
conclusie, dat hij niet in een God gelooft die “vanuit de hoogte allerlei regels
geeft”. Het meest belangrijke van het Nieuwe Testament is voor hem het
vinden van Christus in het echte contact van mens tot mens. Als je iets voor
een ander kan betekenen, dan is er een begin en ontmoet je God, aldus Bos.
Emeritus-hoogleraar Aad van Egmond zegt min of meer hetzelfde: “waar
liefde is, ervaren we de macht van de Bijbelse God”.
Heel veel christenen konden zich uitstekend vinden in het protest tegen het
landelijke beleid ten aanzien van het kinderpardon, omdat zij het beschermen
van een gezin in nood vooral als een daad van naastenliefde zagen. Iets
kleins is uitgegroeid tot een grootse actie van eensgezindheid. Als die
eensgezindheid er is, hoeft het overigens niet per se zo groots te worden/zijn,
als we maar vanuit Christus’ liefde handelen. Is de liefde aanwezig, reken er
dan maar op dat we ook minder de neiging hebben om ons te verschuilen. De
jongerenvereniging CDJA heeft dat beter in de gaten dan het CDA zelf. De
jongeren roepen op tot een positieve toon en wijzen samen met bisschop
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Gerard de Korte op de christelijke waarden als solidariteit en
rentmeesterschap. “Het draait niet alleen om profit, maar ook om people en
planet”. Dat was de duidelijke boodschap. De initiatiefnemers van de
estafettedienst, maar ook deze jongeren van het CDJA hebben klip en klaar
laten horen ergens voor te willen staan. Daar geloven zij in.
Er komt vast wel een moment, waarop ook ons de vraag ‘waar we dan wél
voor staan’ wordt voorgelegd. God laat ons zien hoe het in Zijn Koninkrijk
om de dienende liefde draait. De liefde is de hand, de voet en het oog van het
geloof. En geloof dat de liefde mist, is waardeloos, zegt 1 Kor. 13. Hopelijk
valt de keus op de waarachtige liefde. Want daar is óók God te vinden!

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
Moderamen:
Diaconie:
Kerkenraad:
Moderamen:

dinsdag 5 maart, 19.45 uur, De Hoeksteen
maandag 25 maart, 19.45 uur, De Hoeksteen
woensdag 27 maart, 19.45 uur, De Hoeksteen
dinsdag 2 april, 19.45 uur, De Hoeksteen

GROOTHUISBEZOEKRONDE over ‘LEVENSKUNST’
In maart en april van dit jaar wordt er een serie groothuisbezoeken gehouden.
Een uitwerking van het gespreksthema staat als ‘Levenskunst’ eerder als
meditatie in dit kerkblad. Hieronder volgen de data en de plaatsen.
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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)
Datum

Wijk(en)

Plaats

Zondagavond 17 maart
Na zangdienst

Wijk 1
De Hoeksteen
met ds. Wouda

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 15 maart, bij Thea Hoeke:
(0183) 405270 of theahoeke@hetnet.nl
Dinsdagmorgen 19 maart
‘Ouderen’

Wijk 2/3
Het Steunpunt
met ds. Meeder

Aanmelden: uiterlijk zondag 17 maart, bij Elly Polak: (0183)
403473 of elly_polak@hotmail.com (let op het lage streepje)
Donderdagavond 21 maart

Wijk 4
Fam. Groeneveld
met ds. Wouda Rijksweg 240

Aanmelden: uiterlijk dinsdag 19 maart, bij Lia Colijn:
(0183) 401842 of liacolijn59@gmail.com
Dinsdagmorgen 26 maart

Wijk 5
Jan Biesheuvel Dijkhuis
met ds. Wouda bij Lies Ippel (k. 102)

Aanmelden uiterlijk zondag 24 maart, bij Elze Tinke
(0183) 409065 of info@elzetinke.nl
Dinsdagavond 26 maart

Wijk 2
Fam. Jansen
met ds. Meeder Singel 75

Aanmelden uiterlijk zondag 24 maart, bij Piet van Vugt:
(0183) 403228 of pietvanvugt@gmail.com
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
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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
… (wordt nog gezocht)
met ds. Wouda

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 12 april bij Thea Hoeke:
(0183) 405270 of theahoeke@hetnet.nl
We hopen op goede ontmoetingen!

UIT DE GEMEENTE
Huwelijksjubilea
Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz.
jaar getrouwd zijn.
Maart:
8.
Straver-Boterblom (Biesboschstraat 15)
22. De Graaf-Verduijn (Griendstraat 1)
27. Moree-van Krimpen (Parallelweg 10)
28. De Pender-Colijn (Rijksweg 21)
28. Van der Wal-Ouwerkerk (Ippelseweg 30)
29. Sprangers-Boevé (Zandsteeg 19)

45 jaar
45 jaar
45 jaar
50 jaar
45 jaar
45 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen
over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toe gebeden!
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Verjaardagen 75+
De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de
komende periode hun verjaardag te vieren:
Maart:
5.
A. de Rooij-Scheffers (Vijverstraat 30)
5.
M.J. Walraven-Boevé (Buitendijk 22)
7.
E.J. Kolijn-van der Pijl (Singel 4)
9.
A.E.H. van Esch-de Graaf (Rijksweg 116c)
9.
S.A. Romeijn-van der Stelt (Pr. Julianaweg 8)
13. M.J. van den Berg-Versteeg (Heistraat 7)
14. P.A. Pruissen-van Wijngaarden
(De Lemmenskamp, Woudrichem)
16. J. Groeneveld (Pr. Beatrixlaan 27)
20. J.H. Ippel-van Putten (Lemmenskamp. W’chem)
22. L. Struik-van der Wiel (Dahliastraat 9)
25. W. Hoeke (Dahliastraat 1)
27. M. van der Stelt (Singel 42)
28. M.A. de Graaf-de Ruijter (Vijverstraat 2a)
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)
24. J. Colijn (Rijksweg 238)
25. M.A. Scheffers-van Maastricht (Knotwilg 29, Almkerk)
25. A. van der Stelt (Grotewaardweg 7)

91 jaar
83 jaar
81 jaar
78 jaar
84 jaar
80 jaar
88 jaar
75 jaar
80 jaar
93 jaar
75 jaar
77 jaar
76 jaar

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
81 jaar
87 jaar
77 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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Zogezegd (159)
‘Het is geen boek over angst, maar een poging om in geloof en zonder
angst het evangelie te verbinden met allerlei hedendaagse situaties.
Dood, zwakte, macht, verschillen, geloof en het leven zijn een aardige
afspiegeling van het soort vragen die christenen soms liever niet rechtstreeks onder ogen willen zien. Dit boek is bedoeld als een aansporing
voor christenen om dat juist wel te doen en om te merken hoe zegenrijk
en overvloedig het leven is als je dat doet.’
[Samuel Wells, ‘Wees niet bang. Met geloof je angst het hoofd bieden’,
Franeker 2018, blz. 17. Samuel Wells is vicar van St. Martin-in-theFields, hartje Londen, en hoogleraar christelijke ethiek aan King’s
College, eveneens in Londen.]
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).
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 6 maart
woensdag 20 maart

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 5 maart
dinsdag 19 maart

dinsdag 2 april
dinsdag 16 april (slot)
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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 eerstkomende bijeenkomsten zijn op:
dinsdag 12 maart

dinsdag 9 april

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)
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 5 maart (ds. Wouda)
dinsdag 2 april (ds. Van Ommeren)
dinsdag 7 mei (ds. Wouda)
dinsdag 4 juni (ds. Van Ommeren)
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van januari en februari
2019:
Zondag 6 januari:
1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 514,30 (incl. oudjaarsdienst)
2. Kosten energie: € 198,60
3. Deurcollecte ZOA: € 202,10
Zondag 13 januari:
1. Diaconie: € 219,40
2. Onderhoud gebouwen: € 182,10
3. Z.W.O. (busjes) € 119,15
Opbrengst kindernevendienst 2 helft 2018: € 434,75
Zaterdag 20 januari:
1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 254,20
2. Kosten energie: € 216,24
3. Z.W.O. (busjes) € 137,80
Zondag 27 januari;
1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 186,20
2. Kosten energie: € 138,50
3. Z.W.O. (busjes) € 80,65
4. Avondmaalscollecte Jemen: € 616,80
Zondag 3 februari:
1. Kerk in Actie/werelddiaconaat: € 427,86
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 194,51
3. Deurcollecte ZOA: € 189,85
Zondag 10 februari:
1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 150,05
2. Kerkklanken: € 125,05
3. Z.W.O. (busjes) € 134,45
4. Kerk en schooldienst Plan Nederland: € 325,35
Zaterdag 17 februari:
1. Diaconie: € 297,51
2. Onderhoud gebouwen: € 242,52
3. Z.W.O. (busjes) € 158,45
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Zondag 24 februari;
1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 228,95
2. Onderhoud gebouwen: € 206,80
3. Z.W.O. (busjes) € 129,70

KERKELIJK BUREAU
Ingekomen
Fam. E. Muys-Broekhuizen, Rijksweg 42 (wijk 4).
.
Vertrokken
Mw. E. van der Stelt; Ippelseweg 38 (wijk 3).
Dhr. M.C. Groeneveld; Rijksweg 240 (wijk 4).
Verhuisd
Fam. A. Lagrouw-de Bok; van Eemstraat 13 (wijk 2) naar Heistraat 11 (wijk
3).
Mw. P.A. Pruissen-van Wijngaarden; van De Erker 17, Werkendam (wijk 1)
naar Wethouder De Joodestraat 2, Woudrichem ‘De Lemmenskamp’ (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.
Koning winter voelt zich steeds verder in de hoek
gedrukt door de almaar langer durende herfst en
de vroeger beginnende lente. De warmte records rijgen zich aaneen en
eigenlijk niemand weet er raad mee. Het mooie weer wordt geprezen,
ondanks dat de woorden ‘niet normaal’ overal gehoord worden. De natuur
laat er geen gras over groeien en pakt het vroege voorjaar met beide
‘handen’ aan. Carpe Diem, Pluk de Dag. Nou dat is aan alle kanten te zien en
te horen. In het amper geboren morgenlicht zingt de merel het hoogste lied.
De liefde tussen mannetjes en vrouwtjes bloeit overal op. Ook onze agrariërs
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plukken de dag. De eerste uien zijn gezaaid, mest wordt uitgereden en van
lieverlee worden de akkers zaai klaar gemaakt. Mooi weer geeft zin aan het
leven. En toch is het consumentenvertrouwen in februari tot onder het nulpunt
gedaald. Het komt uit op -2, terwijl dit een jaar geleden nog op 25 lag.
Ondanks de nog steeds groeiende economie hebben de mensen daar geen
goed gevoel bij.
Het vertrouwen in het kerkenwerk blijft onverminderd groot. Tjonge, wat wordt
er door onze vrijwilligers hard gewerkt om er het beste van te maken. Weer of
geen weer, de kerk laat zijn gezicht zien door tal van activiteiten te
organiseren.
Wat speelt er:
• Maar liefst 26 namen zijn er door de gemeenteleden genoemd voor de
ambten wijkouderling, diaken en jeugdouderling, waarvan een drietal
namen voor twee ambten. Meer dan dank daarvoor! Op de
kerkenraadsvergadering van afgelopen woensdag 20 februari zijn de
voorgedragen gemeenteleden besproken. De komende periode worden
verschillenden van hen benaderd. Tijdens dit bezoek wordt door een
kerkenraadslid een stukje uitleg over het desbetreffende ambt gegeven
en tevens verzocht na te denken over deze voordracht vanuit de
gemeente.
Wij wensen al de gemeenteleden die voor deze keus komen te staan,
Gods wijsheid toe in het nemen van de juiste beslissing.
• Een ander agendapunt was de evaluatie van de Voleindingszondag. De
kerkenraad denkt er goed aan te doen deze wel heel bijzondere dienst
tegen het ‘licht’ te houden, waarbij de volgende vragen aan de orde
komen: ging alles zoals we hoopten, wat kan beter, wat kan goed,
waarmee moeten we rekening houden? Er is op een fijne manier over
gesproken. Een kleine commissie zal de uitkomsten van deze avond op
een rijtje zetten en op een volgende kerkenraadsvergadering met een
voorstel komen. Wordt dus vervolgd.
• De afgelopen tijd is een kerkenraadslid door gemeenteleden, die op de
bijeenkomst van het Jeugd Jongeren en Jonge Gezinnen-Traject (8
april 2018) zijn geweest, aangesproken met de vraag of er nog wat met
de uitkomsten van die avond wordt gedaan. Nu is er al best het een en
ander op poten gezet/tot staan gebracht, maar kennelijk schieten wij
tekort in het communiceren hierover. Het lijkt ons het beste om weer
een bijeenkomst in te plannen, waarvoor in ieder geval al de indertijd
aanwezige ‘jongeren’ worden uitgenodigd. Dan kunnen we uitleggen
wat er tot nu toe is gebeurd en wat we nog denken te gaan doen.
Binnenkort komen de jeugdouderlingen bijeen om het een om te
bespreken hoe dit te kunnen organiseren.
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• Op de VK van 16 januari is besloten om de huidige vorm van de
ledenvergadering los te laten. De zakelijke onderwerpen worden, voor
zover mogelijk, op een inloopmoment tijdens de
kerkenraadsvergadering behandeld. Hieruit voortkomend worden de
gemeenteleden in de gelegenheid gesteld de behandeling van de
Jaarrekeningen 2018 van het CvK, de Diaconie, de ZWO en de
Wereldwinkel op de kerkenraadsvergadering van 27 maart tijdens een
gedeelte van de vergadering bij te wonen. De betreffende cijfers
worden vanaf zondag 17 maart voor de gemeenteleden beschikbaar
gesteld. Nadere informatie volgt nog!
Voorts is het nog steeds de bedoeling om minimaal één keer per jaar
een ‘echte’ gemeentesamenkomst te organiseren, bijvoorbeeld rondom
een maaltijd of iets dergelijks
• 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 eerst 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 ook
vervolgd!
• Het probleem van het tekort aan bezorgers van de wekelijkse
bloemengroet is nog niet helemaal opgelost. Een aantal leden gaat
ermee stoppen, waardoor de bezorging van de bloemen niet meer is
gewaarborgd. Er is gelukkig al wel één aanmelding bij Marleen
Wijnands, contactpersoon van de bezorgers, binnengekomen. Het moet
toch mogelijk zijn de overige opengevallen plaatsen in te vullen? Juist
door een bloemengroet laten we als gemeente een stukje warmte zien.
Bij voldoende teamleden ben je 1 keer in de 6 weken aan de beurt.
Meld je alstublieft aan en laat Marleen niet met deze bloemen zitten.
Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust
contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen)
van de kerkenraad.
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BIJ DE DIENSTEN
Zondag 10 maart 2019: Invocabit / 1e zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur: Voorganger: ds. H.P. de Goede, Werkendam
Collecten: 1. Kerk in Actie/Zending; 2. Kosten energie
Woensdag 13 maart 2019: Biddag voor gewas en arbeid
19.30 uur: Bidstond. Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. PKN/Kerk in Actie; 2. Geen
Zondag 17 maart 2019: Reminiscere / 2e zondag van de Veertigdagen
10.00 uur: Voorganger: ds. J.H. Meijer, ‘s Gravenzande
18.30 uur: Zangdienst met Jaco van de Werken en ds. Wouda. Het thema is
Levenskunst, als start van de Groothuisbezoekronde
Collecten: 1. Diaconie; 2. Kerkradio
Zondag 24 maart 2019: Oculi / 3e zondag van de Veertigdagen
10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof
Collecten: 1. PKN/Kerk in Actie; 2. Jeugdwerk
Zondag 31 maart 2019: Laetare / 4e zondag van de Veertigdagen
10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud orgel
Zondag 7 april 2019: Judica / 5e zondag van de Veertigdagen
10.00 uur: Psalmen voor nu. Met 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: geen
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Goede Vrijdag, 19 april 2019
19.30 uur: Evangelielezing en kruismeditatie. Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: geen
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

DANKBETUIGINGEN
Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben
genomen van
Joostinus Antonie Boevé
Jo
Het heeft ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun geweest.
Adrie Boevé-Verheij
Alfred en Wilma
Collinda en Emiel

We zijn enorm ontroerd, dat er zoveel lieve mensen met ons meegeleefd
hebben tijdens een onzekere periode van mijn ziek zijn. Heel erg dankbaar
zijn we met de goede afloop hiervan.
We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle gebeden, attenties, in welke
vorm dan ook.
Het was echt hartverwarmend !
Vriendelijke groet,
Gusta en Jan van Erp
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BIJZONDERE ZAKEN

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.
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Rommelmarkt Nieuws
De rommelmarkt wordt gehouden op vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni 2019.
Op zaterdag 13 april is er nog een ophaalronde waarbij u spullen voor uw
woning kunt zetten ten behoeve van de rommelmarkt. Wij kunnen op deze
ochtend nog mannen en /of vrouwen gebruiken om alle spullen op te halen
en/of te lossen. Vele handen maken licht werk. U kunt zich op zaterdag 13
april melden om 9.00 uur in de Hoeksteen.
Mocht u spullen hebben, dan kunt u ze voor 9.00 uur buiten voor uw woning
zetten.
Wij halen op deze zaterdag geen spullen op zoals: ledikanten, grote kasten,
bankstellen en/of stoelen.
Heeft u grotere spullen, dan kunt u contact opnemen met Mari van
Zanten (tel. 403086) of Hanny van Breugel (tel. 402210).
Met vriendelijke groet,
De Rommelmarktcommissie
Samen Geloven Groep
De laatste keer dat jullie over de Samen Geloven Groep hebben gelezen in
het kerkblad was in november 2018. In deze maand zijn we ook voor het
laatst samen gekomen in 2018 met een recordopkomst van 26 deelnemers.
Schrijver Marije Vermaas organiseerde deze avond die in het teken van liefde
stond.
In 2019 zijn we al 2 keer samen gekomen en in januari stond het thema
goede voornemens centraal. In februari hebben we aandacht besteed aan
talenten uit de bijbel, onze eigen talenten en de toepassing hiervan in onze
gemeente.
De komende avonden zijn op 15 maart, 12 april (bij Tim Zingt in onze kerk),
17 mei en 14 juni.
Ben je tussen de 20 en begin 40, sluit gerust eens aan bij de Samen Geloven
Groep!
Meer informatie is te verkrijgen via samengeloven@gknieuwendijk.nl
Gewijzigde openingstijden Wereldwinkel Nieuwendijk
Met ingang van de maand april zijn de openingstijden van de Wereldwinkel
Nieuwendijk als volgt:
Iedere laatste donderdagmiddag van elke maand
vanaf 13.30 tot 16.00 uur
Op deze donderdagmiddag kunt u er ook terecht voor de aankoop van
collectebonnen.
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Veertigdagenproject Kindernevendienst 2019:
God kiest, God redt… kies jij ook?
Op zondag 10 maart start de kindernevendienst met het veertigdagenproject.
Dit jaar zal het thema ‘God kiest, God redt… kies jij ook?’ centraal staan.
In de 40 dagentijd lezen we verhalen over de weg, die de discipelen moeten
gaan om Jezus naar Jeruzalem te volgen. Onderweg vertelt Jezus de
mensen allereerst over de weg die Hij wil en moet gaan. Jezus wil een
voorbeeld zijn voor de discipelen én voor ons. De discipelen hebben er
moeite mee de keuzes van Jezus te begrijpen. God kiest ervoor de
schepping niet op te geven en ten onder te laten gaan, maar juist redding te
brengen.
Ook in ons dagelijks leven moeten wij regelmatig keuzes maken. Wat is nu
goed om te doen? Sommige beslissingen nemen we zonder erbij na te
denken en soms worden keuzes voor ons gemaakt.
In het Paasproject staan we als eerste stil bij Gods belofte op een eerlijke
toekomst die Hij ons geeft als we met Hem op reis gaan. Als onze reis is
gestart mogen we ervaren hoe Jezus handelt.
De projectverbeelding bestaat uit een grote trekkersrugzak die symbool staat
voor de reis over de weg van het leven. We zien dat Jezus naar de aarde
kwam om mens te zijn. Bij alles waar Hij een keuze in moest maken, volgde
Jezus gehoorzaam de stem van zijn Vader. Jezus heeft een grote last te
dragen tijdens zijn moeilijke tocht. En dat wordt verbeeld in deze rugzak.
Iedere week worden symbolische stenen gebruikt, die ook weer een
belangrijke betekenis hebben in de bijbelverhalen. Deze stenen worden in de
tas gedaan en verbeelden zo de moeilijke keuzes die Jezus moet maken.
Alle kinderen van de kindernevendienst krijgen een soortgelijk tasje mee, dat
dus elke week iets zwaarder zal worden. Zo kunnen ook zij ervaren dat de
keuzes op de weg die Jezus moest gaan niet altijd gemakkelijk waren.
Bij het project hoort ook een lied, dat we iedere week in de kerk zullen
zingen: Het is op de melodie van “Hij kwam bij ons, heel gewoon”: Hieronder
is het eerste couplet en het refrein weergegeven:
Ken je ’t verhaal van de zoon
die wegliep uit zijn vaders huis?
Verloren en zonder loon,
de sleutel zegt hem: ‘welkom thuis!’
refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
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En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.
Zoals gebruikelijk in de veertigdagentijd, willen we samen met de kinderen
weer sparen voor een goed doel. Daarvoor krijgen de kinderen op de eerste
zondag van de veertigdagentijd een spaardoosje mee naar huis. Met de
opbrengst van de spaardoosjes willen we steun bieden voor de weeskinderen
in Rwanda. De organisatie Mwana Ukundwa zet zich in voor deze kinderen
en zoekt o.a. naar opvangfamilies en regelt onderdak en scholing.
Meer informatie over dit doel is te vinden op:
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-weeskinderen
Spaart u of jij met ons mee? Voor mensen die geen kinderen (meer) op de
kindernevendienst hebben, staan er ook doosjes in de hal van de kerk. Van
harte aanbevolen.
De leiding van de kindernevendienst.

KUNST IN DE KERK
Afgaan op uiterlijk
Op 11 februari verzorgde Karin van Andel een avond over kleur.
Een verrassende en boeiende uitleg over wat kleur betekent en
wat we er zelf mee kunnen.
Allereerst iets over kleuren in de supermarkt, je zou
het verborgen verleiders kunnen noemen! Want wat
blijkt: rood trekt de aandacht dus veel producten
hebben rood op de verpakking. Geel wekt de eetlust
op: bijna alle chips hebben veel rood en geel op de
verpakking. Groen staat voor gezond, duurzaam en
schoon (wasmiddel). Light producten zijn licht blauw,
geven je de indruk dat je daar niet dik van wordt.
Nieuwe of luxe producten: paars (totaal anders) en
zwart met goud. En bruin…een vieze associatie!
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Hieruit blijkt hoe kleur ons beïnvloedt zonder dat we daar zelf erg in hebben.
Dat wordt de volgende keer een interessant rondje door de COOP! Maar ook
de kleur van onze kleding is veelzeggend. Ga je bijvoorbeeld solliciteren en
wil je degelijk overkomen, trek iets (donker) blauws aan. Dat staat voor
degelijk, kwaliteit en kennis, lichtblauw voor gelijkwaardigheid en
samenwerking. Wil je graag opvallen,
agressie opwekken draag dan rood. Na de
aanslag van 9 /11 gingen mannen roze
overhemden dragen, dat gaf hun
kwetsbaarheid aan. Wil je als journalist de
mensen bewegen om hun verhalen aan je
te vertellen, draag dan bruin. Wit staat voor
reinheid, grijs voor vooruitstrevendheid
maar standpunt nog niet bepaald. En aqua
voor fris en rein.
Duizelt het je al? En we hebben nog niet eens alle kleuren gehad. Zwart
staat voor onafhankelijk, neutraal afstandelijk, gele kleding is vrolijk, oranje
straalt energie uit, sociale communicatie, koningshuis, maar ook: aanbieding
en goedkoop: oranje ziet er niet duur uit. Draag je groen? Dat is een rustige
kleur, paars een religieuze kleur.
In Amerika zijn ze nog veel verder: de president draagt meest een rode das
(Ik ben de baas!) en als hij prijs stelt op samenwerking dan wordt het een
blauwe das. Zo sprekend zijn kleuren zonder dat er één woord gezegd wordt.
Nu wij zelf: sta je ’s morgens voor je kledingkast: wat trek je aan want waar
moet je naar toe en wat wil je bereiken? En zeker niet in de laatste plaats:
wat staat je wel of niet en waarom dan niet? Natuurlijk, je moet jezelf prettig
voelen en ook al wil je nog zo “machtig” overkomen als je je vreselijk voelt in
die rode trui, trek hem dan niet aan!

Om te bepalen welke kleur je staat? Kijk naar je haar- en huidskleur. Hoe
groter het contrast tussen huid en haar, des te meer mag het contrast in de
kleding zijn. Er spelen echter zoveel factoren mee dat we daar de hele
Kerkklanken mee hadden kunnen vullen. Want van iedere kleur zijn er zoveel
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mogelijkheden: warme en koele tinten, lichte, donkere, heldere en gedempte
kleuren, een eindeloze variatie.
Voor nu rest me alleen te zeggen: wij hebben een fantastische avond gehad
met heel wat om over na te denken!
Graag eindig ik met een uitspraak van Karin: er is niets fout, er is alleen mooi,
mooier, mooist! En dank aan God voor al die prachtige kleuren.
Foto wedstrijd
De oproep om je mooiste foto te mailen heeft twee prachtige foto’s
opgeleverd! Vergeten? Spijt dat je nog niets gestuurd hebt? Foto’s die voor 8
maart binnenkomen nemen we nog mee. H.d.peuter@hccnet.nl
400 jaar synode
Cor Polak attendeerde ons op de
activiteiten in Dordrecht over 400 jaar
synode. Zeker in het kader van ons
jaarthema ”Kunst in de kerk” geven we dit
graag door. Er zijn veel activiteiten, één
ervan lichten we uit:
WERK, BID EN BEWONDER.
Werk, bid & bewonder worden clichés over
kunst en calvinisme ontrafeld en enkele hardnekkige mythes ontkracht. De
tentoonstelling laat de relatie tussen calvinisme en kunst in een brede context
zien. Ook literatuur, muziek en kerkarchitectuur komen namelijk aan bod in
de vorm van (kunst)objecten. Foto- & videokunstenaar Ahmet Polat zorgt
voor een hedendaagse vertaling van het begrip calvinisme in onze huidige
samenleving. Meer informatie op de site www.synode400.nl
Songs with a secret
Datum: maandag 1 april 2019
Tijd : 20.00 uur
Plaats: Trefpunt in Sleeuwijk
Leiding: Annet Faber
‘Go down Moses’ en ‘ Nobody knows the trouble I’ve seen’ zijn natuurlijk
bekende liederen, geschreven in de tijd van slavernij in Noord-Amerika.
Vanavond zullen we vooral zingen, maar ook lezen en luisteren naar muziek
die spreekt van ‘teksten met een dubbele bodem’ Als protest, verzet en als
troost. De zogenaamde ‘negro spirituals’ vertellen zo hun bijzondere verhaal.
Nog steeds waard om te zingen!
Ga je mee zingen? Als je je opgeeft voor 27 maart dan kunnen we met elkaar
afspreken om samen te rijden: h.d.peuter@hccnet.nl
De themagroep: Inge, Hanneke, Marjanne, Miranda, Nel
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ZWO
Primula en violen actie
Op donderdag 14 maart organiseert de ZWO, samen met de hervormde
kerk, de jaarlijkse primula actie. Dit jaar zijn er ook violen te koop. De
primula’s en violen kosten € 1,25 per stuk, 3 voor € 3,50 en 9 voor € 10.
Bestellen is ook mogelijk. Op zondag 3 en 10 maart liggen er lijsten achter in
de kerk. Minimale afname bij bestellen bedraagt 9 stuks. De plantjes worden
op 14 maart tussen 10.00 en 12.00 uur thuis bezorgd. Bestellingen dienen
uiterlijk 10 maart binnen te zijn.
De opbrengst gaat dit jaar naar steun aan de Rohingya
De Rohingya bevolking wordt al tijden niet erkent als bevolking van Myanmar
en zijn massaal gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger.
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen naar
Bangladesh gevlucht wat inmiddels de grenzen heeft gesloten. Ruim 70
procent van de vluchtelingen zijn kinderen.
Nog altijd komen er dagelijks een groot aantal vluchtelingen per boot of te
voet aan in Cox’s Bazar (vluchtelingenkamp in Bangladesh). De vraag naar
voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot.
In Bangladesh heeft onder andere Kerk in Actie toegang tot de vluchtelingen
in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is hulp beschikbaar gesteld
voor voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in
totaal 1500 families.
Hopelijk kunnen we voor de Rohingya met deze actie een mooi bedrag
ophalen.
De ZWO commissie

De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:
Bloemenatelier ”Het Klaverblad”
Rijksweg 212, Nieuwendijk
www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/
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NA HET WEGSTREPEN VAN DE WOORDEN BLIJVEN ER EEN AANTAL LETTERS OVER DIE
SAMEN EEN WOORD VORMEN:
1

2

AANDACHTIG
BEAMTEAM
DAVID
DIENSTEN
DRUK
DUUR
DWAALLEER
EINDE
ENERGIEKOSTEN
EREDIENSTEN
GEMEENTELEDEN
HAND
HEERE
HERKIESBAAR
IEDER
KEERPUNT

3

4

5

6

IEDER
KEERPUNT
LAM
MEMORIAM
OPLOSSING
SAMENKOMST
STEUNPUNT
VERGADERING
VERTELLER
VLEUGEL
WAARHEID
ZACHTMOEDIG
ZANGDIENSTEN
ZWO

OPLOSSING nr 7: PROFETEN
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7

8

9

BIJBELLEESROOSTER
vrijdag
zaterdag
zondag

1 maart
2 maart
3 maart

Lucas 6:1-11
Lucas 6:12-26
Lucas 6:27-38

maandag
dinsdag

4 maart
5 maart

Lucas 6:39-49
Lucas 7:1-10

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

6 maart
7 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart

Psalm 53
Lucas 7:11-17
Lucas 7:18-28
Lucas 7:29-35
Psalm 49
Jeremia 6:1-15
Jeremia 6:16-30

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart

Psalm 127
2 Timoteüs 1:1-10
2 Timoteüs 1:11-18
2 Timoteüs 2:1-13
Psalm 52
Leviticus 1:1-9
Leviticus 1:10-17
Leviticus 2:1-10
Leviticus 2:11-16
Leviticus 3:1-5
Leviticus 3:6-11
Leviticus 3:12-17
2 Timoteüs 2:14-26
2 Timoteüs 3:1-9
2 Timoteüs 3:10-17

donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

28 maart
29 maart
30 maart
31 maart

2 Timoteüs 4:1-8
2 Timoteüs 4:9-22
Leviticus 4:1-12
Leviticus 4:13-21
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Sabbats(on)rust
In de leer bij Jezus
Christelijke assertiviteit
Wie ogen heeft om te kijken,
moet zien
Geloof, hoop en liefde
Aswoensdag
Atheïsme is dwaas
Opwekking
Vol verwachting
Kinder-achtig
Wat is echte rijkdom?
Er is een weg terug
Let op de weg
Biddag
Zonder de hulp van de HEER
is alles zinloos
Volhouden
Heilzame woorden
Niet te vangen
Ontmaskering
Offerregels
Geurige gave?
Recept voor offers
Zout
Vet voor de HEER
Geef iets waardevols
Bloed-serieus
Houd de waarheid voor ogen
Zware dagen
Inspiratie
Waarheid en niets dan de
waarheid
Concrete opdrachten
Schuld(on)bewust
Groepsverantwoordelijkheid

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

1 april
2 april
3 april
4 april
5 april

Leviticus 4:22-26
Leviticus 4:27-35
Leviticus 5:1-13
Leviticus 5:14-26
Leviticus 6:1-6

Leiders staan niet boven de wet
Vergeving is niet goedkoop
Wegkijken is strafbaar
Boetebeleid
Het vuur blijft branden

EN VERDER
Omdat iedereen een vakantie verdient!
Jaarlijks genieten heel veel mensen van een heerlijke vakantie: even eruit,
plezier en ontspanning. Maar door de kosten die een vakantie met zich mee
brengt is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Al verschillende jaren bieden Hetvakantiebureau.nl (bekend van de diaconale
senioren-/zorgvakanties) en RCN Vakantieparken 100 gezinnen met een
inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantie aan.
Ook dit jaar zijn 100 gezinnen weer van harte welkom in de accommodaties
op één van de Nederlandse vakantieparken. Kent u een gezin dat leeft op
bijstandsniveau dat echt een vakantie verdient? Laat het de diaconie
weten! Iedere diaconie mag een gezin voordragen. De aanvraag voor een
gezinsvakantie zal met een korte motivatie worden ingediend bij
Hetvakantiebureau.nl.
RCN Vakantieparken biedt al meer dan 65 jaar een bijzondere combinatie
van kamperen en verblijfsaccommodaties op de mooiste plekken in
Nederland (9 parken) en in Frankrijk (8 parken). Alle accommodaties en
kampeervelden zijn gericht op het buitenleven. Voor de sportievelingen zijn er
sporttoernooien en andere activiteiten. Op alle parken vinden o.a. in de
zomerweken zondagse vakantiekerkdiensten plaats. De kerkdiensten zijn
oecumenisch, laagdrempelig en muzikaal. Kijk voor meer informatie op rcn.nl
RCN Vakantieparken besteedt haar winstuitkering helemaal aan
maatschappelijke projecten en aan mensen voor wie op vakantie gaan niet zo
vanzelfsprekend is door eenzaamheid, gebrek aan geld of fysieke
omstandigheden. RCN heeft een missie om de vakantiebeleving die zij te
bieden hebben met zoveel mogelijk mensen te delen voor wie dit nu niet
bereikbaar is. Want alles wat je deelt krijgt waarde!
Meer informatie over de gratis vakanties is te vinden op
rcn.nl/hetvakantiebureau en hetvakantiebureau.nl/gezinsvakantie.
Een gratis vakantie kunt u aanvragen met medewerking van uw diaconie.
Wilt u meer informatie over de senioren-/zorgvakanties van
Hetvakantiebureau.nl? Kijk dan ook eens op Hetvakantiebureau.nl
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Voor meer informatie of voor een aanvraagformulier kunt u ook terecht bij
Janny Groenevelt-Verkerk (tel. 0627366905).
Nieuws van Gambia Child
Vorige week (8 tot 15 februari) waren wij, Leo van Zandwijk en Eli Smits, met
echtgenotes in Gambia. Onze missie van deze reis was:
1. Kinderen met een ernstige handicap aan benen vinden;
2. Afspraken maken bij een kliniek om ze te opereren, want in oktober
komt dr Harry de Vries naar Gambia om de operaties uit te voeren.
3. Onze sponsorkinderen bezoeken.
Het was voor ons een intense belevenis. De blije gezichten, de mooie
resultaten, maar ook de bittere noodzaak. Bijvoorbeeld het kind Leootje.
We waren even toe aan een kleine meeting in de auto, toen Leo ineens een
jongetje met zijn zusje zag lopen. Ze verdwenen net de hoek om. Leo zag
nog juist dat het jongetje heel slecht liep. De eerste impulsieve reactie was
om meteen de auto uit te vliegen en achter het jongetje aan te gaan. Wat we
ook deden.
Onze Gambiaanse mediator Amadou heeft gevraagd waar hij woonde en we
hebben een gesprek met zijn ouders gehad. Daarin hebben we uitgelegd wie
we waren en wat onze missie is. De ouders waren enthousiast en dankbaar
dat wij hun kind misschien kunnen helpen en zouden de volgende dag
meteen een röntgenfoto laten maken. We hebben hem de naam Leootje
gegeven naar Leo, zijn vinder. Voor waarschijnlijk € 500 kan het leven van
Leootje compleet veranderen.
Maar veel kinderen kunnen we niet helpen. We troffen bijvoorbeeld een
meisje aan met een misvormd beentje. De oorzaak was injecties met
verkeerde medicijnen. Op de röntgenfoto bleek de knie volledig te ontbreken.
We kunnen niets voor haar doen.
We hebben 2 klinieken bezocht met de vraag of dr Harry de Vries daar 10
kinderen zou kunnen opereren. De operatie kamers en andere voorzieningen
zagen er goed uit. We wachten nu de prijsopgaven af en hopen dat dit
meevalt.
We hebben 39 sponsorkinderen bezocht, zo ook Mariama. Zij had grote
achterstand omdat zij tot voor een paar jaar terug nooit naar school is
geweest. Dankzij onze sponsors blijkt zij zich enorm goed intellectueel te
ontwikkelen. Daarnaast kan zij ook lekker koken. Dat hebben we dan ook
ervaren en een fantastische Benachin bij haar thuis gegeten. Al met al was
het weer een indrukwekkende ervaring met warme mensen en warm weer.
Hartelijke groeten, Leo van Zandwijk, Eli Smits
Stichting GambiaChild
Biedt kansloze kinderen weer perspectief in Gambia
Tel. 06-42915846 Mary Rijneveld
Of 06-45038000 Francien Smits
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UITGELICHT
De kerkenraad wil graag regelmatig stil staan bij
een orgaan van bijstand of een geleding, die
actief is binnen de kerk. Onder het kopje
UITGELICHT zal nader kennis gemaakt worden
met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de
kerk. Deze maand:
De Bloemengroet
Bloemen doen iets met ons. Dat kan (bijna) niemand ontkennen. Op de een
of ander manier trekt een fleurige bloem altijd de aandacht. Door naar
bloemen te kijken ontstaat er haast vanzelf een goed gevoel. Bloemen en
planten maken mensen rustiger en vrolijker. Je omringen met groen heeft een
positief effect op het gemoed. Er wordt beweerd dat het dagelijks kijken naar
je planten in de vensterbank meer met je doet dan eens in de maand een
boswandeling maken. Een wel zeer bekend in de oren klinkende
reclameslogan heeft het ons jarenlang wijs willen maken: “Bloemen houden
van mensen”. Je zou het net zo goed om kunnen draaien en er “mensen
houden van bloemen” van kunnen maken. Hoe je het ook wendt of keert, een
combinatie van beide slagzinnen is de ideale mix voor een kerk die wil
omkijken naar zijn gemeenteleden.
In onze kerk is dit niet aan dovemans oren gericht. Er zijn maar liefst twee
soorten ‘bloemengroet’ waarmee gewerkt wordt. Zo is er de wekelijkse groet,
waarvoor de 80+ ers in aanmerking komen. Marleen Wijnands is hier de
gedreven coördinator van. De ‘gelukkige’ (kan ook een echtpaar zijn), die een
bloemetje ontvangt, wordt niet bij willekeur aangewezen. Nee, er wordt
nauwkeurig volgens een door Ina van der Mooren samengestelde
overzichtslijst gewerkt. Op de nieuwsbrief wordt altijd vermeld waar de
bloemen naar toe gebracht worden. Ja, want die service wordt aan de
bloemengroet gekoppeld. Een team van maar liefst 7 bezorgers (Maja van de
Berg, Tineke Kasen, Miep Keller, Lia Dekker, Riet Groeneveld, Ineke Ippel en
Ria Moree) (Janny Groenevelt, Carina van Binsbergen en Jannie voor den
Dag zijn hier recentelijk mee gestopt) is hier op toerbeurt voor in de weer. Om
het zekere voor het onzekere te nemen zijn er ook nog twee reserve
bezorgers (moeder en dochter Wijnands) in te schakelen. Want het motto is:
de bloemen mogen onder geen beding verloren gaan en moeten bezorgd
worden. Hierbij is de klant absoluut koning. Op zaterdagmiddag worden de
bloemen door onze trouwe schenker Bloemenatelier “Het Klaverblad” in de
kerk klaargezet. Op zondag of maandagmorgen wordt het betreffende
gemeentelid met een bezoek vereerd. De vaas wordt geleend en later weer
retour gebracht door de bezorger van dienst.
Om het verhaal compleet te maken: er bestaat ook nog een maandelijkse
bloemengroet. Dit is het ‘dingetje’ van de Diaconie. De opzet is om elke
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maand een in een verzorgings- en verpleegtehuis opgenomen gemeentelid in
de bloemetjes te zetten. Marjo Straver en Janny de Graaf hebben deze taak
op zich genomen en verzorgen al jarenlang, afwisselend, alles van A tot Z.
Hun takenpakket ziet er als volgt uit: bloemen bestellen en ophalen,
namenlijsten actueel houden, bloemen wegbrengen en zorgdragen dat vaas
of pot weer retour komen. De bloemen worden momenteel bezorgd in
Goezate en D’Altenaer in Werkendam, in Altenahove en Antonia in Almkerk,
de Aersnswaert te Hank en de Lemmenskamp in Woudrichem, maar dit kan
natuurlijk ook in een nu niet genoemd verpleeg- of verzorgingstehuis zijn. Zeg
maar gerust dat de Diaconie met deze taak ‘over de grenzen’ actief is en
eigenlijk precies doet wat van een Diaconie verwacht mag worden. Om een
indicatie te geven van het aantal gemeenteleden dat elders verpleegd of
verzorgd wordt en in aanmerking komt voor een bloemetje: dit zijn er nu maar
liefst 21. Er zitten te weinig maanden in een jaar om iedereen van een
bloemetje te voorzien.
Niettemin wordt onze kerkelijke ‘bloemenhandel’
enorm gewaardeerd en op prijs gesteld. Het is ook
machtig mooi dat door de inzet van deze vrijwilligers
gemeenteleden blij worden gemaakt. Even omzien
naar een broeder of zuster, even een praatje maken,
even laten zien dat we als gemeente aan een
bepaalde persoon denken en het gevoel kunnen geven
dat zij er nog gewoon bij horen. Juist door een
bloemengroet stralen we als gemeente een stukje
warmte uit.
Zeg maar gerust: ‘Mooi Wark’.

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. 2/ 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: Heidi Oldenburg, Rijksweg 15,
tel. 0183-404363, 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 25 maart 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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