MEDITATIE
Pastoria september 2018
De vakantieperiode is weer voorbij. Van klein tot groot beginnen we aan de
start van het nieuwe cursusjaar. Best spannend zo’n nieuw begin, voor
sommigen een hele overgang. Voor de kleuter die de grote overstap moet
maken naar groep 3, nu begint het echt, leren lezen en schrijven.
De start op de nieuwe middelbare school voor de brugpieper, nieuwe
klasgenoten en al die verschillende vakken en leraren.
Na je eindexamen ga je verder studeren, een hele uitdaging, op kamers in
een grote stad.
Het begin van een nieuwe ambtsperiode als ouderling, pastoraalmedewerker
of diaken. Valt die taak wel te combineren met je gezin en je werk?
Een verhuizing, je oude vertrouwde huis met al die herinneringen achterlaten
voor een nieuw stekkie. Allemaal veranderingen en uitdagingen.
Zo gaan we in het leven herhaaldelijk het onbekende tegemoet.
We lijken een beetje op het volk Israël voordat zij het Beloofde Land binnen
trekt. Na die 40 lange jaren door de woestijn is dan toch eindelijk het moment
aangebroken. Mozes heeft het volk de afgelopen periode geleid, maar nu
gaat Mozes niet verder met hen mee. Het volk zal zonder hem het
onbekende land binnen moeten gaan.
Mozes wil hen daarom een boodschap meegeven om hen te bemoedigen.
Hij houdt een rede aan de overzijde van de Jordaan. Eigenlijk is het een lied.
“Zoals een arend over zijn jongen waakt
en voortdurend erboven blijft zweven,
zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt,
zo heeft de HEER zijn volk geleid,“
God koesterde zijn volk. Hij heeft hen gedragen zoals een adelaar zijn jongen
op de vleugels draagt. De liefde van God voor zijn volk vergelijkt Mozes met
de liefde van de adelaar voor zijn jong. Adelaar en arend zijn verschillende
woorden voor één en dezelfde vogel.
De term adelaar is een meer dichterlijke benaming voor de arend. Het is een
vogel die van oudsher veel indruk maakt door zijn moed, zijn kracht, zijn
snelle en hoge vlucht en zijn scherp gezicht. Het is de koning der vogels.
In een rabbijns commentaar las ik een prachtige uitleg bij dit beeld van de
adelaar. Volgens vogelkenners klopt het niet helemaal, maar dat doet er niet
toe. Het gaat om de gedachte erachter.
“Alle andere vogels grijpen hun jongen vast met hun poten. Dat doen ze
omdat ze bang zijn voor roofvogels die hen van boven af kunnen aanvallen.
Vogels beschermen op die manier hun jongen. Maar de adelaar is de vogel
die het hoogst vliegt. Hij hoeft niet bang te zijn voor andere vogels. De enige
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voor wie hij bang hoeft te zijn is de mens. Die kan hem met zijn wapens, met
zijn pijlen raken. Daarom draagt de adelaar zijn jongen op zijn rug, want hij
denkt: het is beter dat ik geraakt wordt dan mijn jong.”
Een nieuw cursusjaar, we vliegen uit, oud en jong, een nieuwe onbekende
toekomst tegemoet.
Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen,
zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht,
is Gods bescherming om je op te vangen
als je onverwachts valt uit de lucht.
Ds. Ria Meeder – van Hof

VAN DE REDACTIE
Voor u ligt de september-editie van Kerkklanken. Met nog een klein vleugje
vakantie-gevoel, maar met vooral heel veel informatie over het komende
kerkelijk seizoen. Speciale aandacht gevraagd voor het artikel over de dames
van de kaartverkoop. Rika Heiblom zit iedere laatste donderdagmiddag van
de maand in De Hoeksteen met een keur aan kaarten. Wat meer klandizie
zou zeer welkom zijn. Verder nodigt onze oud predikant Hans Meijer u uit om
met hem op reis te gaan naar Griekenland. Meer hierover elders in dit blad.
Veel leesplezier!

VAN DE VOORZITTER
De laatste tijd komt op de een of andere manier steeds de vraag ’waarom
treft het lijden ook goede mensen’ ter sprake. Zo stond in een aantal diensten
het verhaal van Job centraal. Juist Job is zo’n mens, die goed was en goed
deed. Vol trots werd Job dan ook door God aan de satan gepresenteerd als
de beste man op aarde; zoals hij was er niemand anders, een eerlijk en
vroom mens, die ontzag had voor God en met het kwaad niets te maken
wilde hebben. En toch, werd deze grote held door allerlei onheil getroffen.
Met als gevolg dat Job zich door God verlaten voelde en uiteindelijk zelfs zijn
geboortedag betreurde. Echter, hij behield zijn geloof.
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Een tijdje terug was Neerlands meest succesvolle voetbalcoach Louis van
Gaal de gast in het praatprogramma ‘Zomergasten’. Op een gegeven
moment vertelde Louis dat hij tijdens het ziekbed van zijn eerste vrouw, die
ongeneeslijk ziek was, vaak naar het nummer “Hero’ van Mariah Carey
luisterde. De tekst inspireerde hem en z’n vrouw en gaf hen moed en kracht.
Alleen de link met geloven in God kon hij niet meer leggen. Want, zegt hij,
“als je zo’n lief mens op zo’n manier laat sterven, waarvoor is er dan een
God?”. Hij verloor zijn geloof.
Het lijden bij de mens. Het is van alle dag en van alle tijd en eigenlijk hebben
we daar nagenoeg allemaal mee te maken (zonder onszelf overigens goed te
noemen). De een meer dan de ander, dat zal zeker zo zijn, maar over het
algemeen heeft ieder huisje zijn kruisje. Dat roept vragen op, dat vreet aan
het gemoed. Waarom moest ik mijn partner verliezen? Waarom ben ik of is
een van mijn geliefden ongeneeslijk ziek? Waarom is mijn toekomst door
ziekte of letsel ongewis? Waarom treft mij deze tegenslag? Waarom
depressiviteit, waarom eenzaamheid, verdriet en pijn? Waarom dit, en
waarom dat? Veel vragen waar we graag een antwoord op zouden willen
krijgen en die misschien wel verwijtend naar de hemel worden
uitgeschreeuwd. Hoe kan dit bestaan?
We begrijpen de constatering van Louis van Gaal maar al te goed en voelen
mee met de worsteling van Job. Ondertussen vragen we ons af hoe al deze
ellende bij het beeld van een almachtige God past. Of nog iets verder, past
zo’n God wel bij ons? We hebben toch veel meer aan een God, die de
klappen van de zweep voor ons opvangt of nog beter gezegd, die ervoor
zorgt dat alles op rolletjes loopt zodat het leven fluitend geleefd kan worden.
Geen zorgen voor de dag van morgen. Pluk de dag, want pijn, verdriet, ziekte
en tegenslag zullen geen invloed op ons hebben. Met zo’n God kun je wel
voor den dag komen. Daar heb je tenminste wat aan.
Alle reden dus om te twijfelen aan Gods liefde en Zijn macht? Nou, laten we
daar toch maar een beetje voorzichtig mee zijn en even pas op de plaats
maken. Voordat je het weet komt je geloof nog in het geding en op losse
schroeven te staan. Geloof heeft namelijk alles te maken met vertrouwen. En
als er geen geloof of onvoldoende geloof aanwezig is, dan is het ook mis met
het vertrouwen. Wordt er dan ook nog twijfel aan toegevoegd, dan ontstaat er
een rare mengelmoes. Want twijfel schept een machtige voedingsbodem
voor ongeloof en wantrouwen. Dat kan nooit goed komen, met als gevolg dat
je houvast als los zand uit elkaar valt. Geloof en vertrouwen horen
onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Punt uit. Bij twijfel weet je het
namelijk niet zeker. Er is trouwens geen enkele reden om te twijfelen aan
Gods liefde en zorg. Hij is overal aanwezig, ook al worden we dat in eerste
instantie niet altijd gewaar. Job bemerkte dat toen de wanhoop nabij was:
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God liet hem niet vallen. God is absoluut niet ongevoelig voor ons lijden. We
zullen nooit kunnen verklaren waarom de dingen gebeuren zoals ze
gebeuren. Hoe graag we dat ook zouden willen. Door geloof en vertrouwen in
God wordt het lijden misschien wel dragelijker, omdat je weet dat je ergens
terecht kunt. De pelgrims uit Psalm 121 wisten heel goed waar vandaan zij de
hulp konden verwachten. “Mijn hulp komt van de Heer, die immers de hemel
en de aarde heeft gemaakt”. Louis van Gaal dacht troost te vinden in het
nummer van Mariah Carey, maar de echte boodschap in dit lied werd gemist.
Hij raakte de ware weg kwijt, terwijl de songtekst eigenlijk niet mis te verstaan
was en boekdelen sprak: “Want de Heer zal ervoor zorgen, dat op een dag
de weg teruggevonden zal worden”. Daarvoor ontvang je kracht, krijg je moed
en komt de hoop weer terug.
Eigenlijk past God toch wonderwel bij eenieder van ons. Wat een mazzel dat
God voor ons dé Held wil zijn!

VANUIT DE KERKENRAAD
Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Anita Kiezebrink-Bezemer, 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

Voor wijkindelingen, contactouderlingen en andere pastorale
bezoekers, zie de overzichten in de (nieuwe) Jaargids.
Vergaderingen
Moderamen:
Pastoraal Overleg:
Kerkenraad:
Moderamen:

dinsdag 4 september, 19.45 uur
woensdag 5 september, 19.45 uur
woensdag 19 september, 19.45 uur
dinsdag 2 oktober, 19.45 uur
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Vakantie ds. Meeder: 14 t/m 29 september
Ds. Wouda neemt in deze periode voor heel de gemeente waar.
De nieuwe piano van Dini de Haas
In de morgendienst van 15 juli jl. is de nieuwe piano in gebruik genomen. In
dankbare en liefdevolle herinnering aan Dini de Haas († 7 juli 2016). Met een
legaat van haar, zelf liefhebster van zang en muziek, kon de piano worden
aangeschaft.
O Naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt,
dan draagt mij uw muziek. (Lied 512:7)

UIT DE GEMEENTE
Geboren Janne Grobecker
‘Als wij haar zo zien liggen,
zo teer en klein,
dan doet dat ons beseffen,
dit kan alleen Gods wonder zijn.’
Met die woorden brengen Daniël en Rosanne Grobecker-Pijpelink (De Graaf
45, 4251 HV Werkendam) hun blijdschap en dankbaarheid tot uitdrukking bij
de geboorte van hun dochter Johanna Wilhelmina. Janne werd op maandag
20 augustus geboren.
Wij feliciteren de ouders hiermee van harte en bidden hen Gods zegen toe bij
het opgroeien en opvoeden van hun Janne.
Overleden Leen Dolislager
Op dinsdagavond 26 juni overleed thuis (aan de Amaryllishof 30) Leendert
Dolislager, sinds 4 april 2015 weduwnaar van Ria Dolislager-van der Zalm.
Leen Dolislager is 71 jaar geworden.
Leen Dolislager was verknocht aan zijn tuin. En ook in zijn werk is hij bezig
geweest met gewasbescherming en gewasveredeling en onderhield hij
contact met landbouwers en tuinders.
Leen groeide op aan de Buitendijk. Na zijn huwelijk met Ria in 1969 gingen
ze aan ’t Dijkje wonen, waar hun kinderen Irma, Gerben en Alinda geboren
werden. (Gerben overleed er, nog maar een paar weken oud.)
Toen zijn vrouw Ria ziek werd, wijdde hij zich gaandeweg geheel aan haar
verzorging. Het werden (aan de Prinses Julianaweg en nog even aan de
Amaryllishof) 15 bewogen jaren van ziekte en zorg, maar ook verbindende en
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verdiepende jaren, die voor Leen niet alleen een intensieve, maar vooral ook
een heel intense en verrijkende periode samen zijn geweest.
Leen kende zelf ook al wel gezondheidsproblemen, maar een jaar geleden
bleek hij ongeneeslijk ziek. Nu moest er gaandeweg steeds meer voor hem
gezorgd worden. Zijn dochters hebben dat met liefde gedaan, zoals hun
vader dat voor hun moeder gedaan had.
Noch over het overlijden van Ria noch over zijn eigen naderende sterven
heeft Leen ooit dramatisch gedaan. Het was de gang van het leven, de weg
van het zaad, en Leen wist zich in leven en sterven met Christus (van Wie
Maria dacht dat het ‘de tuinman’ was …) geborgen in God.
Op zaterdag 30 juni hebben we hem begraven, na een afscheidsdienst in
onze kerk. We luisterden o.a. naar ‘In the garden’ van Van Morrison (waar
Leen een ‘fan’ van was), een wonderlijk lied waarin de hof van Eden en de
hof van Jozef van Arimathea (de tuin van Pasen) en het leven van Leen, met
z’n ups en downs, op een wonderlijke manier samenkwamen.
Zijn dochters, schoonzonen, kleinkinderen en allen die Leen hebben
gewaardeerd en liefgehad, bidden we troost en moed toe - en iets van het
nuchtere geloof, dat door Leen heen bleef zingen:
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

(Lied 263:2,3)

Overleden Klary Tuinstra
Op zaterdag 7 juli overleed ons gemeentelid Klazina Tuinstra (Dahliastraat 5).
op de leeftijd van 86 jaar. Door een val thuis belandde ze in het ziekenhuis,
maar de gevolgen van de val bleken te ernstig en haar gezondheid te broos.
Op woensdag 11 juli (op de dag dat ze 87 jaar zou zijn geworden) heeft in
besloten kring (met haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen) de
crematieplechtigheid plaatsgevonden.
Haar allernaasten noemden haar ‘Klary’, voor de meesten van ons was en
bleef het gewoon ‘zuster Tuinstra’. Afkomstig vanuit Drenthe is ze, na een tijd
in Utrecht gewoond en gewerkt te hebben (als hoofd nachtverpleging in een
ziekenhuis) in Nieuwendijk beland, als verpleegkundige in de thuiszorg.
Boven het Kruisgebouw, aan de Snijderstraat en de Dahliastraat heeft ze
haar plek onder ons gehad: bescheiden, wat op haarzelf, maar ook zeer
zelfstandig en zelfredzaam. Door gezondheidsproblemen en afnemende
mobiliteit en wegvallende familieleden en vriendinnen, werd haar wereldje
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kleiner, maar lezend en TV-kijkend bleef ze betrokken op de wereld om haar
heen. Een meelevende vrouw.
Een gelovige vrouw ook, die mooie gesprekken met je voeren kon: over haar
geloof, haar vertrouwen en haar vragen, omdat God in alle leed van deze
wereld soms zo pijnlijk afwezig lijkt. Boven haar rouwbrief wordt verwezen
naar het geloof waarmee ze heeft geleefd - en waarin ze is thuisgekomen:
‘Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen,
wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door
mensenhanden gemaakte woning in de hemel.’ (2 Korintiërs 5:1)
We wensen haar ‘Wel thuis!’
Overleden Dini van der Pluijm-van Vugt
Op donderdag 23 augustus overleed na een lang ziekbed thuis Dini van der
Pluijm-van Vugt (Pr. Margrietlaan 4), echtgenote van Albert van der Pluijm,
moeder (van en voor Robert en Karin, Davina en Bart, Geralda en Wladimir,
Sabrina), oma, zus, vriendin. Dini is slechts 60 jaar geworden.
Als Huiberdina Elisabeth van Vugt werd Dini ooit in onze kerk gedoopt.
Na haar huwelijk met Albert van der Pluijm werd ze (en bleef ze) roomskatholiek. In haar lange periode van ziek-zijn ontstonden er niettemin weer
pastorale contacten. In haar afscheidsbijeenkomst op 29 augustus, geleid
voor Monique Broekhuizen, mocht ik daarom ook een aandeel hebben.
We bidden om troost en moed voor haar man Albert, hun kinderen en
kleinkinderen en allen die verdriet hebben om haar sterven.
Huwelijksjubilea
Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz.
jaar getrouwd zijn.
September:
1
Van der Stelt-van Breugel (Snijderstraat 9)
8
Rijneveld-van den Heuvel (Kildijk 96)
8
Van der Stelt-Bouwhuis (Kerkweg 42)
10 De Heus-Buijks (Pr. Irenelaan 74)
22 Hoeke-Wijkamp (Snijderstraat 15)

40 jaar
40 jaar
40 jaar
50 jaar
40 jaar

Oktober:
4
Van der Pijl-van Anrooij (Van der Steltstraat 13)
8
Vos-van der Mooren (Anemoonstraat 42)
13 Heijstek-Prins (Cactusstraat 21)
18 Van den Berg-Versteeg (Heistraat 5)
20 Tolenaars-Admiraal (Rijksweg 2B)
25 De Graaf-Leeggangers (Rijksweg 124)
31 De Pender-Maas (Griendstraat 17)

55 jaar
25 jaar
40 jaar
55 jaar
40 jaar
55 jaar
45 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen
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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:
September:
1
A. Kant-Colijn (Van der Steltstraat 22)
2
G. van Daalen-van Steenis (Van der Steltstraat 28)
5
H. Heiblom-Monshouwer (Van der Steltstraat 7)
9
W. de Graaf-Groeneveld (Rijksweg 109-107)
9
J. van Herwijnen (Amarillishof 23)
10 E. Ippel-Visser (Rijksweg 109-102)
15 G. Heystek-Ouwerkerk
(Verpleeghuis Altenahove,
Afd. De Morgenster, k. 107
17 C.N. de Rade-de Graaf (Hoefslag 6, 4286 GD Almkerk)
19 H.N van Drunen (Van der Steltstraat 2)
21 J.J. Groenenberg-van Ravestijn (Hoge Polderweg 2)
22 J. Groeneveld-van Hemert (Vijverstraat 26)
27 W. Ouwerkerk (Dahliastraat 28)
28 B. de Haas-van Daalen (Rijksweg 109-103)
30 J. Groeneveld (Zandsteeg 66)
Oktober:
1.
A. van Esch (Griendstraat 3)
1.
C. de Rade-Ippel (Rijksweg 109-105)
2.
A. Post-ten Broeke (Singel 14)
4.
J. Kolijn-van Bijleveld (Crocuspad 6)
5.
J. Bech (Anjerstraat 11)
5.
W. Tolenaars-Pruissen (Heistraat 3)
6.
L. van Noorloos (Van der Steltstraat 6)
6.
A. van der Stelt (Rijksweg 116E)
9.
A. van der Schaaf-Colijn (Singel 61)
12. E. van Breugel (Van der Steltstraat 25)
12. G. van Mastrigt-v.d.Laan v.Maastrigt (Altenastr. 48)
12. J. van Noorloos (Altenastraat 21)
14. J.C. van der Stelt (p/a Singel 59)
22. P.A.J. Kraaij-Witte (Rijksweg 109-201)
24. D. van der Laan van Maastrigt-van Noorloos
(Eemstraat 3)
26. A.J. van der Stelt-Pieterse (Amaryllishof 34)
29. M.C. van der Stelt-van der Wiel
(Verpleeghuis Altenahove, ‘Guldenroede’, k. 112)
29. B. Vink (Rijksweg 109-303)
30. A. voor den Dag (Verpleeghuis Goezate, k.20)
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77 jaar
83 jaar
84 jaar
81 jaar
84 jaar
81 jaar
84 jaar
80 jaar
81 jaar
81 jaar
78 jaar
77 jaar
86 jaar
82 jaar

83 jaar
81 jaar
89 jaar
75 jaar
88 jaar
81 jaar
79 jaar
80 jaar
75 jaar
83 jaar
88 jaar
83 jaar
83 jaar
78 jaar
82 jaar
84 jaar
91 jaar
92 jaar
83 jaar

30.
31.

C.J. van Maastrigt-Rijken (Verpleeghuis Altenahove,
87 jaar
Afd. ‘Guldenroede’, k. 114)
A. van Oord-van Daalen
89 jaar
(Verpleeghuis Altenahove, ‘Guldenroede’, k. 115)

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.
Rectificatie: een enkele keer sluipt er een onzorgvuldigheid in deze,
soms lange lijst van namen, adressen en leeftijden. Heel soms ook een heel
pijnlijke fout. Die herhalen we hier dan ook maar niet!
Excuses daarvoor zijn aan de betrokkene(n) gemaakt.
Uitgerust, toegerust
De zomervakantie zit er weer op. Hopelijk is het voor iedereen een echte
‘recreatie’ (herschepping) geweest, zodat we uitgerust en toegerust weer aan
de slag kunnen, met de studie, op je werkplek, in je sociale verbanden en niet
in de laatste plaats ook met de taken binnen onze gemeente.
Zogezegd (153)
‘Het boek Prediker is een bewijs dat God bestaat. Ga maar na: een
schaamteloos verslag van zuippartijen en seksfeesten, een boek dat
zich afvraagt of er eigenlijk wel een verschil is tussen mensen en
dieren, dat beweert dat mensen eigenlijk niets over God kunnen weten
en dat het niet uitmaakt of je religieus bent of niet omdat iedereen toch
doodgaat – wat voor een boek is dat? Als de bijbel op een achternamiddag in elkaar was gezet door een complot van rabbijnen en
bisschoppen, dan hadden ze dit boek er zeker niet in opgenomen! Het
feit dat het erin staat, moet wel betekenen dat ‘Iemand’ het er graag in
wilde hebben …’
[Stefan Paas en Siebrand Wierda, in: Zinvol leven. Prediker, blz. 7]

Ten slotte
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)
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VORMING EN TOERUSTING
De voorbereidingen voor het komende seizoen (met de aftrap op zondag 16
september) zijn al/nog in volle gang. Een paar dingen kunnen u en jij echter
alvast wel op de agenda/kalender zetten.
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, op de woensdagavond, van 19.00-20.00 uur
De Tienercatechese wordt dit seizoen door een team van mensen gegeven.
We beginnen om 19.00 uur samen in de kerk (inloop van 18.45 uur) met een
gezamenlijke ontvangst en opening. Daarna gaan we uiteen in verschillende
(leeftijds-)groepen om over het onderwerp door te praten. Vanaf 20.00 uur
sluiten we weer samen af. Daarna kun je of naar huis of nog even gezellig
nablijven. Je bent van harte welkom! En neem gerust ook iemand mee.
Startavond Basiscatechese: woensdag 26 september, 19.00 uur, in de kerk
Om verder alvast in je agenda of op de kalender te zetten:
woensdag 10 oktober
woensdag 31 oktober
woensdag 14 november

woensdag 28 november
woensdag 12 december

Startavond Tienercatechese: woensdag 19 september, start: 19.00 uur.
We houden deze avond een geocaching-fietstocht. Verzamelen van 18.45
uur. Om 19.00 uur beginnen we met korte uitleg en het installeren van een
(gratis) geocaching app. Neem je je fiets en je smartphone mee?
Om verder alvast in de je agenda of op de kalender te zetten:
woensdag 3 oktober
woensdag 17 oktober
dinsdag 30 oktober

dinsdag 13 november
dinsdag 27 november
dinsdag 11 december

Flyer Catechese en Toerusting
In de volgende Kerkklanken hopen we een flyer te vouwen met het hele,
inhoudelijke programma van de Basiscatechese, de Tienercatechese en het
overige aanbod van bezinning en activiteiten voor verschillende doelgroepen.
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Start Belijdencatechese
We gaan binnenkort een belijdeniskring starten. Mooi dat zich al 4 personen
voor de belijdeniscatechese hebben aangemeld! De data van de catechisatieavonden kunnen we (pas) in de volgende Kerkklanken melden.
Belijden-is-doen …
Misschien heb jij ook al weleens aan belijdeniscatechisatie gedacht, maar je
afgevraagd of dat al wel wat voor jou is? Stel die vraag evt. ook gerust aan
ons! Dan kunnen we alvast wat informatie geven en zaken verduidelijken.
Verder is het voor de invulling van belijdeniscatechese ook belangrijk te
weten met welke geloofsvragen en -interesses je rondloopt. Samen kunnen
we zo zorgen dat het dan ook echt ergens over gaat – of je nu uiteindelijk
besluit belijdenis te doen of niet.
Ook (a.s.) ouders die straks graag hun kind willen laten dopen,
worden alvast van harte uitgenodigd om mee te doen.
… voor jong en minder jong
Misschien bent u / ben jij al wat ouder, heb je ‘vroeger’, om welke reden dan
ook, nooit belijdenis gedaan en denk je nu, terwijl je best met geloven bezig
bent, dat belijdeniscatechese toch iets voor jongeren is? In dat geval kunnen
we u/jou misschien overtuigen dat dat laatste niet klopt en dat deelnemen
aan een gesprekskring over inhoud en beleving van het/jouw geloof het
proberen waard is?! We zouden graag ook oudere (doop-)leden willen
uitnodigen hier alvast eens over na te denken. Ook als belijdenis doen (nog)
een stap te ver blijft, lijkt het ons goed ruimte te vinden/maken voor een
gesprekskring voor oudere geïnteresseerden? Iets voor u/jou …?
En wellicht zijn er ook belijdende leden met interesse voor een
‘opfriscursus’? Leren doe je tenslotte levenslang.

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
Voor dit kalenderjaar zijn de data:
donderdag 27 september
donderdag 25 oktober
donderdag 29 november
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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
Voor dit kalenderjaar zijn de data:
dinsdag 11 september
dinsdag 9 oktober
dinsdag 13 november
dinsdag 11 december (met ds. Meeder)
Data 2019
In het kerstnummer van Kerkklanken volgt een overzicht van de diverse data
voor na de jaarwisseling.

KERKELIJK BUREAU
Overleden
Op 26 juni 2018: Dhr. Leendert Dolislager; geb.: 27-7-1946; Amaryllishof 30
(wijk 3).
Op 7 juli 2018: Mw. Klazina Tuinstra, geb.: 11-7-1931; Dahliastraat 5 (wijk 3).
Vertrokken
Naar Almkerk: Dhr. C.P. van Driel; Snijderstraat 5 (wijk 3).
Naar Den Bosch: Dhr. M. Slagmolen; Kildijk 31 (wijk 1).
Ingekomen
Dhr. P. van Steenis en Mw. A.G. van Steenis-Kant; Dahliastraat 52 (wijk 3).
Mw. H.G. Verspuij-Zillig; Rijksweg 109-208, J.B. Dijkhuis (wijk 5).
Mw. A.J. de Pender, Wiepstelling 24, 4251 SG Werkendam (wijk 1).
Verhuisd
Mw. L.A. Paans; van Hoekkampstraat 33 (wijk 2) naar Anemoonstraat 37a
(wijk 3).
Dhr. A.P. Kant; van Wisselslag 16, Almkerk (wijk 1) naar 3531 XG Utrecht,
Bataviastraat 42 (wijk 1).
Mw. M.C. van der Stelt-van der Wiel; van Vijverstraat 22 (wijk 3) naar
Rivierenland 1, ‘Altenahove’, Guldenroede, kamer 1.12 (wijk 5)
Mw. A. Koops-Heijstek; van Rijksweg 109-302, ‘ J.B. Dijkhuis’ (wijk 5) naar
Rivierenland 1, ‘Altenahove’, Wilgenroos, kamer 2.03 (wijk 5).
Dhr. en Mw. J. van Bruggen-Kant; van Rijksweg 109-203, ‘J.B. Dijkhuis’ (wijk
5) naar Rivierenland 1, ‘Altenahove’, Wilgenroos, kamer 1.06 (wijk 5).
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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.
Iedere dag vreet het donker een stukje van het licht
op. Ongemerkt raakt de zomer alweer op z’n retour
en komt de herfst in zicht. Een zomer waar maar geen eind aan lijkt te
komen. En een zomer die geschiedenis schrijft. Het ene na het andere is
record is gebroken (aantal warme dagen, aantal zomerse dagen,
neerslagtekort, waterpeil van de Rijn). De boeren en tuinders hebben alles uit
de kast gehaald om de gewassen in leven te houden. Dat is maar ten dele
gelukt. Hopelijk wordt al dit ploeteren toch op de juiste wijze beloond. Ook de
natuur heeft flinke klappen gehad. Planten en bomen hebben de droogte lang
niet altijd overleefd. De vakanties zijn achter de rug, het werk vangt weer aan.
De batterij is opgeladen. Hopelijk geldt dit ook voor de kerkelijke energiebron.
De colleges en geledingen komen van lieverlee in beweging.
Voorbereidingen zijn gestart en de eerste vergaderingen ingepland of alweer
gepasseerd. Geweldig dat er met enthousiasme aan het nieuwe
winterseizoen wordt begonnen!
Wat speelt er:
• Op de laatste Moderamenvergadering is ook het punt ‘hoe om te gaan
met de nieuwe AVG wet’ aan de orde gekomen. Het CvK heeft al
eerder aangegeven, dat deze nieuwe wet de volle aandacht heeft, maar
dat het nog lastig is de juiste koers te gaan bepalen. Voor de muziek
uitlopen heeft derhalve niet zoveel zin. Veel kerken worstelen met de
AVG en zelfs de PKN weet nog niet precies wat te moeten
doen/adviseren. Het is dus nog wachten op het advies van de PKN, dat
binnenkort wel zal verschijnen. Het Moderamen deelt de mening van
het CvK en heeft aangegeven voorlopig op ‘de oude voet’ verder te
gaan. Dit betekent, dat het samenstellen van de nieuwsbrief en het
uitgeven van Kerkklanken voorlopig nog niet aangepast hoeft te
worden. T.a.v. de nieuwe Kerkgids: deze wordt voor het komende
seizoen nog op dezelfde wijze samengesteld.
• In het kader van het traject Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen
hebben de jeugdouderlingen net voor de vakantie nog een gesprek
gehad met een jeugdwerker. Dit gesprek is positief verlopen, maar over
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de precieze inzet van deze jeugdwerker bestaat nog onduidelijkheid.
Mede in overleg met Martin de Groot zal uiteindelijk een keuze gemaakt
moeten worden. Momenteel wordt de opzet van de Kindernevendienst
en de Tienerdienst tegen het licht gehouden. Zo is er op 28 augustus,
in bijzijn van Martin de Groot, met de hoofdleiding van de KND en een
leidinggevende van de Tienerdienst overlegd. Dit zal een vervolg
krijgen op 11 september. Ondertussen richt ds. Wouda zich met een
werkgroepje op de catechese.
• De werkgroep m.b.t. de inrichting van een Stiltecentrum heeft
ondertussen ook niet stilgezeten. De plannen zijn grotendeels
uitgewerkt en er zal ergens in het najaar (waarschijnlijk vanaf de
Voleindingszondag) met een simpele opzet gestart worden.
• Binnen de Diaconie heeft Dirk Ruiter de voorzittershamer overgedragen
aan Elize Ippel. Elize zal de vergaderingen van de Diaconie vanaf
september voorzitten.
• In een pastoraal overleg is door de predikanten en de wijkouderlingen
een nieuwe wijkindeling gemaakt. In de kerkgids is deze indeling terug
te vinden.
• Er is nog steeds geen archivaris gevonden. De kerkenraad vindt het
echter van belang dat de kerkelijke stukken op een juiste wijze worden
gearchiveerd. Die taak is toebedeeld aan het CvK. Wie interesse heeft
in de uitvoering van deze taak is van harte welkom.
• Op 12 september vergaderen de medewerkers van Radio Zonneschijn.
Hierbij zal een vertegenwoordiger van de kerkenraad aanwezig zijn.
Het lukt momenteel niet de werkgroep volledig te bemensen, waardoor
de erg gewaardeerde uitzendingen in gevaar komen. In deze
vergadering zal de problematiek besproken worden en hopen we tot
een oplossing te komen.
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.

DIACONIE
Diaconie: vakantietasjesaktie
Het is al weer een tijdje geleden dat er een delegatie van de diaconie naar
Autje van der Lee van de stichting G.S.W. in Werkendam is geweest. Bij deze
stichting kunnen alle minima in het land van Heusden en Altena terecht.
Autje heeft uitleg gegeven over alles wat ze doet.
Ze is vanuit de achtertuin van haar huis begonnen en uitgegroeid tot een
locatie op het industrieterrein te Werkendam in 4 jaar tijd.
Iedereen kan bij haar aankloppen en ze laat niemand in de kou staan. Na een
intakegesprek kunnen de mensen bij haar terecht voor van alles o.a. voedsel,
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kleding, huisraad,sp eelgoed. Wat ook erg belangrijk is, is hulp bij contact
naar derden voor oplossing van de problemen die de mensen hebben. Ze
heeft nu meer dan 300 gezinnen die ze helpt met voedsel. Daarnaast heeft
ze ruim 1300 gezinnen voor verdere hulp. En iedere week komen er
bij. Gelukkig zijn er ook gezinnen die na enkele weken/maanden weer zelf
verder kunnen, dankzij de hulp van Autje (en haar team van medewerkers).
Ze heeft een team van in totaal 50 vrijwilligers waar ze mee werkt. Ze heeft
een gigantisch netwerk van mensen die haar kunnen helpen en op de juiste
plaats zitten. O.a. gemeente, loket Altena, Trema, Rabobank en diverse
kerken. Ze heeft ook heel veel hulp van b.v. Albert Heijn, een slager en een
bakker, een fietsenmaker en een kapper. Ze is blij met alle hulp zowel
goederen als financiële hulp. Ze moet ook een flink bedrag neerleggen voor
de huur van het pand waarin zij zit om deze hulp te kunnen bieden.
Kort samengevat: een vrouw waar je je petje voor af kunt nemen, want dit
alles doet zij geheel belangeloos en zonder enige financiële vergoeding. Ze is
er dag en nacht mee bezig.
We zijn er dan ook van overtuigd dat de diaconie zich voor haar in moet gaan
zetten, want dat kan ze goed gebruiken.
Inmiddels hebben wij de vakantietasjesactie gehad. We hebben 200 tasjes
gemaakt met verschillende knutselspulletjes of speeltjes. Deze zijn door Autje
in bijzijn van een diaken, in de laatste dagen voordat de vakantie begon,
uitgedeeld. Het was een groot succes want we hebben heel veel blije
gezichtjes gezien.
We hebben uw medewerking gevraagd door middel van een bijdrage in de
box in de hal van de kerk. Er is geweldig op gereageerd. De opbrengst van
de actie was ruim € 500,00. Een heel mooi bedrag waarvoor wij u hartelijk
willen bedanken. We kunnen dus spreken van een geslaagde actie. We
willen in de toekomst nog meer bezig zijn voor deze stichting. Autje zelf wil
ook graag persoonlijk een keer komen en uitleg geven van wat zij allemaal
doet en meemaakt met deze stichting. We houden u op de hoogte!

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 9 september 2018: Avondmaalszondag
10.00 uur: Viering Heilig Avondmaal. Thema: Catechese op linnen
n.a.v. ‘Het laatste avondmaal’ van Dirk Bouts
14.30 uur: Verkorte Avondmaalsviering in Het Steunpunt
Voorganger deze zondag: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. J.O.P. 2. Onderhoud orgel
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Zondag 16 september 2018: Startzondag
10.00 uur: Startdienst. Thema: Levenskunst. Voorganger: ds. R.A. Wouda,
m.m.v. een eigen muziekensemble, o.l.v. Lijn van der Wiel.
Collecten: 1. Vredesweek; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Zondag 23 september 2018
10.00 uur: Voorganger: ds. H.P. de Goede, Werkendam
18.30 uur: Zangdienst, met ‘verzoeknummers’ uit ons gele bundeltje.
Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie
Zondag 30 september 2018
10.00 uur: Voorganger: ds. M.C. van der Zouwen, Sleeuwijk
Collecten: 1. ZWO; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Zondag 7 oktober 2018: Israëlzondag
10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda, met muzikale medewerking van een
eigen klezmerorkest, o.l.v. Hanneke de Peuter
Collecten: 1. Kerk en Israel; 2. Onderhoud orgel
Zondag 14 oktober 2018: Werelddiaconaat
10.00 uur: Voorganger: ds. J.H. Meijer, ‘s-Gravenzande
Collecten: 1. Kerk in Actie/Werelddiaconaat; 2. Kosten energie
Zondag 21 oktober 2018
10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Diaconie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Zondag 28 oktober 2018
10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof. Gospelkoor Shalom
verleent muzikale medewerking.
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud orgel
Zondag 4 november 2018
10.00 uur: Gezinsdienst. Voorganger: ds. R.A. Wouda. Band Think Twice
uit Sleeuwijk verleent muzikale medewerking.
Collecten: 1. Kerk in Actie/Zending; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Woensdag 7 november 2018: Dankdag voor gewas en arbeid
19.30 uur: Dankstond. Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Dankstand; 2. Nvt
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Zondag 11 november 2018: Avondmaalszondag
10.00 uur: Viering Heilig Avondmaal
14.30 uur: Verkorte Avondmaalsviering in Het Steunpunt
Voorganger deze zondag ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Kerk in Actie/Binnenlands Diaconaat; 2. Algemeen kerkelijke
arbeid

DANKBETUIGINGEN
Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven na het
overlijden van mijn schoonouders
Johanna van der Stelt-van der Stelt
en
Jo van der Stelt
Helaas moest ik binnen een week afscheid van hen nemen. Hartverwarmend
was alle steun en medeleven die ik heb mogen ervaren. Het heeft me erg
goed gedaan.
Mia van der Stelt- Kusters

Lieve mensen,
Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties en het mooie bloemstuk van
de kerk die wij voor ons 55-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen.
Een warme groet,
Hans en Hanny Groeneveld-Vink
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Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling, steun en medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke moeder
en fantastische oma
Rie van Herwijnen-Dolislager
Jur van Herwijnen,
kinderen en kleinkinderen.

BIJZONDERE ZAKEN
Radio Zonneschijn.
Onze eerste uitzending van Radio Zonneschijn van het nieuwe seizoen
begint weer op donderdag 6 september 2018.
Gelukkig kunnen weer een seizoen verder doordat Jan en Jacqueline
Noordam ons zijn komen versterken. We zijn daar heel blij mee.
We hopen dan ook dat er weer veel verzoekjes aangevraagd worden.
Dit kan via de briefjes die in het Steunpunt, het Biesheuvel-dijkhuis en de
kerken hangen. En ook via de website van beide kerken.
Team Radio Zonneschijn.
Samen Geloven Groep
De laatste avond van het eerste seizoen Samen Geloven Groep was op 22
juni 2018. Tijdens deze avond zijn we gezellig samen geweest onder het
genot van een barbecue. Tevens zijn er plannen gemaakt voor het tweede
seizoen, waarin we ook maandelijks samen willen komen op vrijdag van
20:00 tot ongeveer 22:00.
De avonden voor seizoen 2018/2019 zijn op:
• 14 september
• 12 oktober
• 16 november
• 18 januari
• 15 februari
• 15 maart
• 12 april
• 17 mei
• 14 juni
De eerste avond voor het nieuwe seizoen (14 september) wordt gehouden bij
Jostein en Anita (Dirkappel 26). Nog niet geweest, maar wel geïnteresseerd?
Sluit gerust eens aan!
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Meer informatie is te verkrijgen via samengeloven@gknieuwendijk.nl
De organisatie,
Jostein Kiezebrink, Jeroen den Dekker en Matty van Tilburg.

Startzondag
Zondag 16 september is de start van het nieuwe kerkelijk jaar. Als thema is
gekozen voor Kunst in de kerk.
Om jullie wat kunst te laten
proeven is er op de
startzondag een
“Kunstroute”.
Wat houdt dat in?
Na de kerkdienst drinken
we eerst gezamenlijk
koffie. Daarna gaan we in
groepen op weg langs vier
adressen met op ieder
adres een korte
voorstelling: schilderen, muziek door een groep jongeren, een verhaal met
beelden over een Engelse kathedraal en piano muziek. Onderweg wordt
gezorgd voor een lunch dus je hoeft geen brood mee te nemen! Maar je
begrijpt…omdat de voorstellingen bij mensen thuis gebeurt, willen we graag
een idee hebben van het aantal mensen dat van plan is te komen zodat we
voor voldoende zitplaatsen kunnen zorgen.
Iedereen is welkom, jong en oud! De jongsten hoeven zich niet te vervelen,
voor hen is ook iets te doen.
Opgeven kan per telefoon: Miranda 06-41109010 of Hanneke 0183402318 of
per mail h.d.peuter@hccnet.nl. In de hal van de kerk ligt een lijst klaar waar je
je ook kunt opgeven. Zet erbij als je vervoer nodig hebt, dan zorgen we
daarvoor.
We weten inmiddels dat er mensen zijn die graag en goed
kunnen bakken. Willen jullie iets lekkers maken voor bij de
koffie?
We hopen op veel mensen en mooi weer!
De themagroep
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Herderstocht 2018
De zomerhitte is voorbij, het nieuwe schooljaar is
begonnen en we gaan
starten met de voorbereidingen voor het winterseizoen.
Samen met basisschool De Regenboog en de
Hervormde kerk wordt er dit jaar weer een Herderstocht
georganiseerd. Op donderdag 20 december
gaan we het kerstverhaal uitbeelden in allerlei scènes,
verspreid door het dorp.
Daarvoor zijn veel mensen nodig: om te spelen, om te
helpen, te naaien en allerlei hand- en spandiensten te
verrichten.
Er zijn al spelers die zich hebben aangemeld maar we kunnen altijd nog meer
mensen gebruiken. Iedereen die mee wil helpen of spelen kan zich opgeven
bij Hanneke de Peuter (402318) of per mail h.d.peuter@hccnet.nl.
Na de oproep op de nieuwsbrief zijn er al enkele tassen vol glazen potjes
gebracht voor de waxine lichtjes. Daarvan zijn er nooit genoeg, dus even niet
naar de glasbak maar naar de familie de Peuter (Kerkweg 7). Wel graag het
etiket eraf halen, dat scheelt ons veel werk.
Laten we er met elkaar weer net zo’n succes van maken als twee jaar
geleden!
Hartelijke groet, Margreeth en Hanneke
Kaartenverkoop
Voor de kaartenverkoop kunt u op de laatste donderdag van de maand
terecht in de Hoeksteen tussen 13.30 en 16.00 uur. De zelfgemaakte kaarten
voor iedere gelegenheid zijn te koop voor € 1,00 per stuk.
Graag tot ziens,
Rika Heiblom, telefoon 402197.
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NA HET WEGSTREPEN VAN DE WOORDEN BLIJVEN ER EEN AANTAL LETTERS OVER DIE
SAMEN EEN WOORD VORMEN.

1

2

BAND
CHUTE
DEURCOLLECTE
DIACONIE
DIJKHUIS
GELD
GEMEENTELEVEN
GEREFORMEERD
HOEKSTEEN
HUWELIJK
INLOOP
JEUGD
JUBILEA

3

4

5

6

KERK
KERKENRAAD
KERKKLANKEN
KOPIJ
LIED
MODERAMEN
PREDIKANTEN
RADIO
REDACTIE
VERJAARDAG
VOORGANGER
VOORZITTER
WERELDWINKEL

7

8

WIJN
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9

De oplossing van puzzel 2 was ….. Gezegende

BIJBELLEESROOSTER
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

1 september
2 september
3 september
4 september

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

5 september
6 september
7 september
8 september

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

9 september
10 september
11 september
12 september
13 september
14 september
15 september
16 september
17 september
18 september
19 september
20 september
21 september
22 september

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

23 september
24 september
25 september
26 september
27 september
28 september
29 september

zondag

30 september

Deuteronomium 2:16-25
Efeziërs 6:10-17
Efeziërs 6:18-24
Psalm 20
Deuteronomium 2:26-37
Deuteronomium 3:1-11
Deuteronomium 3:12-22
Deuteronomium 3:23–4:4
Deuteronomium 4:5-20
Deuteronomium 4:21-31
Deuteronomium 4:32-43
Romeinen 15:1-13
Romeinen 15:14-33
Marcus 8:27–9:1
Marcus 9:2-13
Marcus 9:14-29
Rechters 7:1-12
Rechters 7:13–8:3
Rechters 8:4-21
Rechters 8:22-32
Deuteronomium 12:1-12
Deuteronomium 12:13-28
Deuteronomium 12:29–
13:6
Deuteronomium 13:7-19
Rechters 8:33–9:21
Rechters 9:22-49
Rechters 9:50–10:5
Marcus 9:30-41
Marcus 9:42-50
Rechters 10:6-18
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Volksverhuizingen
Wapenrusting
Gebedsoproep
Overwinningslied
De koninklijke weg
geweigerd
Museumbed
Iedereen moet meedoen
Onverhoord gebed
Bewondering van
buitenlanders
Verantwoordelijkheid
Bevoorrecht volk
Bijbelstudie
Nieuwe wegen
Petrus: rots of Satan?
Hemel op aarde
Gebedsgenezing
Gideonsbende
Wie krijgt de eer?
Gewelddaden
De echte heerser
Grenzen
Vlees en bloed
Hart en ziel
Dien alleen de HEER
Onbeheerst
Geweldsspiraal
In het heetst van de strijd
Klein = groot
Amputatie
Redding is niet
vanzelfsprekend

EN VERDER
De redactie kreeg een bericht van onze oud-predikant ds. Hans Meijer,
gericht aan zijn vorige gemeenten Lutjegast en Nieuwendijk.
Beste redactie van kerkblad of nieuwsbrief in mijn geliefde vorige gemeenten
Lutjegast en Nieuwendijk,
Opeens dacht ik ook aan jullie natuurlijk!
Misschien zijn er ook onder mijn vorige gemeenten mensen die graag met mij
en Mieneke op reis zouden willen.
Griekenland is iets minder populair dan Israël als het gaat om 'bijbelse'
reizen, maar – gezien de nieuwtestamentische traditie – zeker niet minder
van belang. En uiterst interessant!
Hoe meer zielen hoe meer vreugd, denk ik altijd maar. En er is
hoogstwaarschijnlijk voldoende ruimte voor meer reisgenoten dan alleen uit
mijn huidige gemeente. En het wordt zo meteen ook financieel weer een
stukje aantrekkelijker.
Over prijzen en de exacte vertrek- en aankomstdatum is op dit moment nog
niet voldoende bekend, omdat de vliegmaatschappij de vluchtschema's nog
niet bekend heeft gemaakt.

Griekenlandreis – 'In het spoor van Paulus'
In 10 dagen volgen wij het spoor van Paulus door Griekenland. We beleven
de klassieke en hedendaagse cultuur en de religieuze invloeden, toen en nu.
Tessaloniki, Filippi, Meteora, Delphi, Korinthe en Athene en nog veel meer.
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De reisperiode: laatste dagen van april, eerste week van mei 2019. In
september is meer bekend over de exacte data van vertrek en terugkomst.
Voorafgaande aan de reis, op maandag 8 april, bestaat ook de mogelijkheid
om deel te nemen aan een leerhuisavond over de apostel Paulus. Op
maandag 3 september aanstaande om 20.00 uur wordt een informatieavond
gehouden in gebouw 'De Brug', Kon. Julianaweg 61, te 's-Gravenzande. Uw
reisleider: ds. Hans Meijer. De organisatie is in goede handen bij de ervaren
reisadviseur Anja Heus uit 's-Gravenzande. Voor meer informatie en
aanmelding voor de informatieavond of de reis: anja.heus@thetravelclub.nl
Met een hartelijke groet,
Hans Meijer.

De Blauwe Anemoon
Een Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten in (de regio)
Gorinchem.
Graag geven wij even een inkijkje van wat dit inloophuis voorstelt en
eventueel voor u of een bekende van u zou kunnen betekenen. U bent van
harte welkom!!!!
De diagnose kanker kan veel bij iemand teweegbrengen. Niet alleen als u zelf
ziek bent, maar ook als iemand in uw directe omgeving met kanker wordt
geconfronteerd. Een luisterend oor en een plek waar met gelijkgestemden
contact kan worden gelegd, is heel belangrijk. Wij bieden hen een warme,
gezellige en veilige omgeving waar ze even zichzelf kunnen zijn, los van alle
medische ballast.
Tijdens onze openingsuren organiseren wij verschillende activiteiten. Hierbij
kunt u denken aan diverse workshops (creatief, koken, zingen, lotgenoten),
ontspanningsactiviteiten (yoga, (voetreflex)massages, pedicure, manicure,
gezichtsbehandeling, klankbeleving) en activiteiten met een (geringe)
inspanning (jeu de boules toernooi, wandel- en fietstochten, golfclinic).
En denk nu niet: dat kan ik niet, want de laatste keer waren er 3 rollators bij!
Ging prima!!!
Een bezoek aan De Blauwe Anemoon voor een luisterend oor of een gezellig
praatje met een kop koffie of thee is gratis. Voor deelname aan de activiteiten
wordt een kleine bijdrage gevraagd.
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U bent van harte welkom in ons Inloophuis!
Website: www.deblauweanemoon.nl
E-mail: info@deblauweanemoon.nl
Adres: W. de Vries Robbéweg 1
4206 AK Gorinchem
Telefoonnr: 0183-820213
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De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:
Bloemenatelier ”Het Klaverblad”
Rijksweg 212, Nieuwendijk
www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

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.

74e jaargang nr. 7/ 2018
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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 (do. 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
(tijdelijk) Teus voor den Dag, tel. 402763
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: Marjolein Bot, Buitendijk 26,
tel. 06-21498141, 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 24 september 2018 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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