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IK ZAL ER ZIJN
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij
Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: geen dood en geen
leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen en dicht bij U zijn.
In de dankdienst voor het leven van Rom van Drongelen werd dit
lied gezongen toen zijn lichaam de kerk werd uitgedragen.
Troost en bemoediging voor hen die in diepe rouw zijn in onze
gemeente.
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HOOP
‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie….’
1 Korintiërs 13:13
Een zendeling werkte als Bijbelvertaler op Nieuw-Guinea. Het
moeilijkste vond hij bepaalde Bijbelse begrippen te vertalen in de
Papoeataal. Neem het woord ‘hoop’. Hij kwam er even niet uit.
Eén van zijn kinderen werd ziek en overleed. Een Papoea zei na de
begrafenis: ’Nu zult u wel nooit meer goede dingen over God gaan
vertellen. Gaat u nu ook weg bij ons?’ De zendeling antwoordde:
Ik geloof dat mijn kind in goede handen is bij onze Vader in de
hemel.’ De Papoea reageerde verbaasd: ‘Wat zijn christenen toch
bijzondere mensen. Jullie hebben andere harten dan wij. Jullie
kunnen over de horizon heen kijken.’ Toen wist de zendeling hoe
hij het woord ‘hoop’ moest vertalen.
Hoop is over de horizon heen kunnen kijken.
In de jaren zestig, zeventig tikte de Franse filosoof Sartre op zijn
typemachine dat de mensheid ‘zonder hoop moet leren leven’.
Houdt halt bij de horizon.
Ondoenbaar ….. want hoop houdt relaties in stand, maakt ziektes
dragelijk, werkt aan vrede. Hoopvolle mensen vinden elke keer
weer nieuwe wegen en manieren om met dingen om te gaan. Het
zet mensen in beweging en houdt hen in beweging. Het leven
leunt op hoop.
Maar hoe hoopvol zijn we met betrekking tot de toekomst. Zijn we
als Nederlanders niet ‘steenrijk maar angstig’ zoals iemand eens
suggereerde. Angst is precies het tegenovergestelde van hoop.
Het is niet moeilijk om een paar spelbrekers van hoop te vinden.
We hebben zorgen over de opwarming van de aarde, over Trump
en zijn onverwachte koersveranderingen, de Brexit, de vluchtelingencrisis, de volksziekte kanker. Deze ‘hope killers’ gooien roet in
ons eten van zekerheid. Het maakt ons bang en af en toe kunnen
we zelfs wanhopig worden als het gaat over de zekerheid en de
vrede betreffende de toekomst.
In de Bijbel staan inspirerende woorden over de hoop als fundamenteel vertrouwen in God, waarmee we de toekomst onder ogen
kunnen zien. Hoop komt van binnenuit, het is een innerlijke
overtuiging, een deugd.
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Vaclav Havel, schrijver, dichter en dissident tijdens de Sovjetoverheersing en eerste president van een vrij Tsjecho-Slowakije,
schreef in die tijd: De hoop staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt. Zij is in ons hart gegrift en verankerd voorbij de horizon.
Of we de gewenste baan nu wel of niet krijgen, in geval van ziekte
en gezondheid, bij lief en leed….. de hoop zoals de Bijbel voor
ogen staat, zal stand houden. Deze hoop putten we niet uit onze
eigen waterput…. maar we weten dat ergens, hogerop, een bron
moet zijn: de Eeuwige.
Voor wie gelooft, is het leven poreus. God kan zomaar in ons leven
binnenkomen. Dat gebeurt waar mensen in beweging komen en in
liefde met elkaar gaan leven. Elkaar hoop willen geven. Het leven
is poreus, we kunnen bij elkaar binnenkomen. Zo’n ontmoeting is
heel hoopvol.
‘De grote bekoring van onze tijd,’ schreef de Vlaamse kardinaal
Danneels in één van zijn dagboeken, ‘is de wanhoop.’
Op zekere dag zei een priester tegen hem: ’Er verandert toch
niks!’ Hij zei dat wellicht zonder dat hij er zich bewust van was. ‘Er
verandert toch niks!’ Danneels antwoordde: ‘Je mag alles verliezen
in je leven, maar niet je vertrouwen. Je kunt je gezondheid, je
werk, je huis verliezen, maar één iets moet blijven, dat is vertrouwen en de hoop.’
Probeer over de horizon heen te blijven kijken.

Ons resten geloof, hoop en liefde.... !!!!

Ds. Bert van der Linden
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VANUIT DE JULIANALAAN
Overleden
Op 23 november overleed plotseling zr. Arrie Korver-van Hof in de
leeftijd van 63 jaar. Na de wekelijkse gang naar de kerk om samen met Jan te zien of alles in de kerk op zijn plaats staat, werd
ze onwel en overleed kort daarna. Voor de dienst van Eeuwigheidszondag, de dag erna werd een passende manier gevonden
om haar te gedenken.
Op 29 november was er in onze kerk een dankdienst voor haar
leven, die werd geleid door ds. Henk van Kapel. Naast de zorg
voor ons kerkgebouw en de voorbereiding voor de erediensten
was ze ook contactpersoon en actief voor de oppas, het verjaardagsfonds enz. .
Op 9 januari overleed br. Rom van Drongelen in de leeftijd van
93 jaar. In november werd hij opgenomen in het ziekenhuis.
In december vond de geplande verhuizing naar de Antoniushof
kamer 254 plaats, waar zijn verzorging werd voortgezet. Deze
verhuizing was voor ds. Bert van der Linden aanleiding aan ons
voor te stellen dat hij pastoraal ondersteuning zou geven. Hij was
dan ook de voorganger in de uitvaartdienst op 15 januari.
Br. en zr. Van Drongelen waren trouwe kerkgangers.
Gedenken we br. Jan Korver en zr. Miep van Drongelen-Breure in
onze gebeden.

Zieken
Zr. Marjon van Eersel-Both, kreeg in december een hartaanval. Na
een open hartoperatie herstelt ze inmiddels thuis.
Haar vader br. J. Both, verbleef korte tijd in het ziekenhuis met
hartklachten en benauwdheid. Ook hij is weer thuis.
Br. Johan Debbink werd vanwege dementie blijvend opgenomen in
woonzorgcentrum Eikendonk,
Dragen we hen en hun verwanten op in onze gebeden. Ook willen
we daarbij ds. Jaap en Aline Bol en ds. Cees en Els ’t Lam noemen.

Over de diensten
We mogen terugzien op een aantal mooie diensten in december;
het adventsproject met de profeet Micha, een belijdenisdienst, het
kinderkerstfeest afgestemd op onze jongste leden en de afsluiting
van het project met de heer Flach als onze voorganger.
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Zij die naar de Kerk aan de Haven zijn gegaan om samen met PG
Waalwijk de kerstnachtdienst te vieren, gaven te kennen dat ze
het fijn vonden. Enkele anderen spraken uit dat zij de dienst in
onze kerk wel gemist hebben. Maar dat zou dan wel door de medewerking van onze cantorij bij de dienst in Waalwijk beduidend
minder bezoekers hebben gehad. Voor de intussen wel wat uitgedunde commissie eredienst betekende het een verlichting die
dienst niet te hoeven voorbereiden.
Van de diensten in februari wil ik u wijzen op de viering van het
Heilig Avondmaal met als voorganger ds. Marleen Bloklander-de
Jong op 16 februari.

Kerk School Gezin
In de activiteiten op de scholen voor de KSG-dienst is er elk jaar
een bezoek aan onze kerk van een klas van één van de basisscholen Op 16 januari mocht ik een klas van De Bron ontvangen in
onze kerk. Dat uurtje eindigde op een leuke, verrassende wijze.
Henk Hoogendoorn

INLOOPOCHTEND KERK DE BRUG
Er is alweer een maand voorbij en de gezellige inloop
in februari is al voorbereid. Op woensdag 5 februari
om 10.00 uur staan de koffie en de thee weer klaar!!
Graag tot ziens!!!!
Het koffieteam: Froukje, Ineke, Leny, Marian en Ellis.

ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN
Wat is een uurtje zingen snel voorbij. Laat uw stem
horen op de donderdagen
6 en 20 februari om 11.00 uur.
We maken er een gezellig, muzikaal uurtje van.
Henk Hoogendoorn
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NOG EVEN
Weten
dat er na de nacht
een morgen komt.
Geloven
dat er uit
het dorre hout
iets nieuws
kan bloeien.
Vertrouwen
dat er kiemen
van vrede
sluimeren
in de aarde.
Tot ze
gewekt worden
door het licht.
‘Dit gedicht sluit mooi aan bij de preek van zondag 5 januari van
dhr. Gijs Bleijenberg over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde,
over een toekomst……. Mede n.a.v. Openbaringen 21.’
Ingezonden door Henk Spuijbroek

Het is een troostrijke gedachte voor hen die in rouw zijn door het verlies van een geliefde.(red.)
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DE JARIGE 75+ IN FEBRUARI
6 febr.
6 febr.
11 febr.
12 febr.

Mevr. M. van Achterberg-van Drongelen,
Mevr. M. Moerman-van Overstraten Kruysse,
Dhr. J. Rozenbrand,
Mevr. A. Versteeg-Rosenbrand,

25 febr.

Mevr. F.T. Boersma-Spoelman,

Hartelijk Gefeliciteerd en moge Gods zegen
met u gaan in dit nieuwe jaar!
De bloemen uit de kerk zijn de afgelopen periode als groet van de gemeente gegaan naar:
fam. Ophorst, fam. Boersma, mevr. Van Zutphen-Smits, fam. Knoop, mevr. Westerink- Van
Loon, mevr. Baarslag-Molendijk, Kitty Westerveld, Marjon van Eersel-Both,
dhr. Both en mevr. Van Gijzel.

MUTATIES
Overleden
* Op 23-11-2019 is overleden mevr. A. Korver – van Hof,
* Op 09-01-2020 is overleden dhr. R.P. van Drongelen,
Verhuisd
* Mw. M. van Drongelen-Breure,
* De heer J.G. Debbink
NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN
MAANDAG 9 DECEMBER 2019
Ingekomen post
* Verschillende bladen die in de kerk ter lezing gelegd worden;
* Steunaanvragen;
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* Uitnodiging voor 25-jarig ambtsjubileum van ds. Van Kapel voor
de dienst die op 22 december gehouden wordt naar aanleiding van
het zilveren ambtsjubileum van ds. Van Kapel.
De zrs. De Bont en Zoutewelle zullen ons vertegenwoordigen.
Plaatselijke regeling en vergaderschema 2020.
De plaatselijke regeling schrijft voor dat er zes kerkenraadsvergaderingen per jaar gehouden worden en dat het moderamen uit
drie personen moet bestaan. Voorgesteld wordt om de moderamenvergaderingen te laten vervallen. De voorzitter zal 14 dagen
voor de kerkenraadsvergaderingen de voorzitters van de verschillende geledingen telefonisch benaderen met de vraag of er punten
voor de vergadering zijn. Het eindvoorstel voor de plaatselijke
regeling komt nog ter sprake.
Kerstviering. Zr. Kerkdijk zal in overleg met de voorganger, dhr.
Flach, de dienst van 25 december voorbereiden. Ouders hebben
zichzelf aangemeld om medewerking te verlenen.
Financiën
In de begroting voor 2020 zijn de posten VVB en predikantskosten
naar beneden bijgesteld. De posten gastpredikanten en energie
zijn wat hoger begroot.
Voor 2020 wordt een positief resultaat van € 4000,- verwacht.
Evaluatie kerkdiensten
Heel veel van onze gemeenteleden zetten zich in om het werk in
de gemeente te doen. En daar waar nodig, zijn predikanten van de
PGML bereid hulp te bieden. Zoals bv. ds. Van der Linden, die zr.
M. Kuijpers-Branderhorst begeleid heeft bij de belijdeniscatechese.
De dienst op Eeuwigheidszondag en de belijdenisdienst worden als
heel positief ervaren.
Censura Morum
Er zijn geen bezwaren om met elkaar Avondmaal te vieren.
Sluiting
De voorzitter gaat ter afsluiting van de vergadering voor in gebed.
Matty Zoutewelle

BIJZONDERE DIENST ZONDAG 8 DECEMBER 2019
Vaak vergeet ik te kijken of er op zondag eventueel een speciale
dienst is, maar deze zondag valt het me al snel op; veel nieuwe
gezichten en ook veel kinderen in de kerk! Dan blijkt dat Marleen
Branderhorst openbare belijdenis van haar geloof zal afleggen.
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Zo’n dienst hebben we al een tijd niet meer gehad in de kerk, dus
dat maakt het extra speciaal.
Ds. Van de Linden heeft een mooie, toepasselijke verkondiging
waarin hij vertelt dat hem de vraag gesteld werd “Gaat het feest
nog door?” En wat moeten wij doen? Wij moeten het laten zien, de
goede keuzes maken, delen, fairplay en afzien van machtsmisbruik. Als we dat doen dan gaat het feest echt door en dat is dan
ook het thema van deze dienst.
Vervolgens presenteert Marleen zich met de volgende woorden
aan de gemeente. “Ik ga belijdenis doen omdat ik ben opgegroeid
met het geloof. Ik ben zelf gedoopt maar heb altijd geloofd dat ik
iets miste. Het was nog niet compleet. Daarom wil ik graag belijdenis doen, zodat het voor mij compleet voelt. Ook wil ik belijdenis doen, omdat onze zoon over een paar jaar geopereerd gaat
worden. Het is fijn om dan Gods nabijheid te kunnen voelen. Fijn
om te weten dat je altijd bij iemand terecht kunt en er altijd iemand is om op terug te vallen. Ik heb hier ook een lied over gevonden en zal dit oplezen.” Dit lied is opwekkingslied 177 met de
titel ‘Ik zal er zijn’.
Na een volmondig ja op de belijdenis en gelofte, volgt de handoplegging en geeft ds. Van de Linden haar als tekst mee: “de
Heer is jouw licht, jouw behoud,
voor wie zou je vrezen, bij de
Heer is je leven veilig, voor wie
zou je dan nog bang zijn”. Vervolgens reikt Henk Hoogendoorn
een cadeau namens de kerkenraad uit met een woord van welkom.
Het was een inspirerende dienst
en we wensen Marleen van harte welkom in onze gemeente!
Joke Jansen
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GLAS IN LOOD MET KERST
Dat was wel een aandachtstrekker voor in de kerk. De prachtige
voorstelling van het kindje Jezus in de stal trok veel bekijks.
Blij dat we ingegaan zijn op het aanbod van Gerard de Kok. Hij
was tijdens zijn arbeidzame leven onderwijzer op ‘De Bron’ in Capelle. Op die basisschool werd natuurlijk ook handenarbeid gegeven. Gerard gebruikte die lessen om mooie glas-in-lood-ramen te
maken met de
leerlingen uit
groep 7 en 8. En
die leerlingen
hadden er zin in
om vanaf twee
maanden voor de
Kerst aan dit project te werken.
De creativiteit
van Gerard was
natuurlijk wel
leidend. Hij
maakte met behulp van leerlingen een ontwerp van een Bijbelse
kerstvoorstelling. Daarna werd die in zwart karton uitgesneden.
Dat moest het lood voorstellen. Daarna werden de open ruimtes
beplakt met gekleurd vliegerpapier. En kijk, langzamerhand kreeg
de voorstelling een kleurige vorm. Al die voorstellingen werden
voor de ramen van de klaslokalen neergezet. Een lichtbron er achter en je waande je in een middeleeuwse kerk met gebrandschilderde ramen. Jarenlang maakten de inwoners van Sprang-Capelle
in de dagen voor Kerst een rondje naar de basisschool ‘De Bron’.
Maar Gerard werkt niet meer, geniet van zijn pensioen, maar is
nog steeds eigenaar van al die mooie voorstellingen. Rond Kerst
komen die van zijn zolder en worden in allerlei kerken tentoongesteld. Dit jaar mochten wij ook mee genieten.
Hopelijk volgende jaar weer.
Rien Visser
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DE BRON op bezoek in DE BRUG.
Als voorbereiding op de Kerk-School-Gezinsdienst komen er altijd
enkele klassen op bezoek in een kerk. Dit jaar was school De Bron
aan de beurt voor onze kerk.
Omdat veel kinderen niet of weinig in de kerk komen is er veel uit
te leggen. Door hun opmerkzaamheid krijgen een aantal dingen
door hun vragen extra aandacht. In verband met het thema van
dit jaar Water in de Bijbel kwam het erg goed uit dat bij het doopvont bleek dat ze die dag het verhaal van Naäman hadden gehoord. Bij de Paaskaars vond een leerling het toch wat vreemd dat
daar 2019 op stond. Het is nu toch 2020? Prima aanleiding om de
traditie van de Paaskaars uit te leggen. Een andere leerling had
heel goed in de preekstoel gekeken en vroeg naar het daar hangende beeldschermpje. Dus heb ik uitgelegd dat de voorganger
daar kan zien wat de kerkgangers op de beamer te zien krijgen
omdat hij dat vanaf de preekstoel niet kan zien. Dat zou ook een
goed idee zijn voor de organist om te voorkomen dat die een vers
te weinig of te veel speelt.
Natuurlijk is er ook uitleg hoe een orgel werkt en de bijzonderheden van ons orgel. Een kijkje in een deel van het orgel naar de
houten en metalen pijpen. Tussen de sierpijpen aan de voorkant
kijken naar de grote kist in het orgel waar de pijpen zitten voor
het boven klavier.
De luikjes aan de voorkant kunnen dicht om het geluid te dempen.
Tot slot wilde iedereen natuurlijk graag even op het orgel spelen.
Henk Hoogendoorn

Thérèse en Leen van Meerkerk
waren op 19 december 50 jaar getrouwd.
Daar hebben ze samen met de kinderen en
kleinkinderen een gezellig ontspannen dagje van gemaakt. In januari is dit met familie
en vrienden feestelijk gevierd.

Van harte gefeliciteerd
en nog vele mooie, zonnige
en gelukkige jaren toegewenst!!!
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Wil en Wim Knoop hebben met de kinderen en kleinkinderen hun gouden bruiloft
van 27 december tot 5 januari in het Oostenrijkse Kirchberg gevierd. Hoewel een
longontsteking bij Wim bijna roet in het
eten gooide, zijn ze toch gegaan. Het werd
een prachtige en gezellige week, waarbij
de zon zich elke dag uitbundig liet zien. De
jongelui vermaakten zich op de lange latten en Wim en Wil maakten wandelingetjes in de prachtige omgeving. Met dankbaarheid kijken ze terug op deze geweldige tijd met elkaar, maar ook op de hartverwarmende reacties bij thuiskomst in de
vorm van bloemen, kaarten e.d. Dat was een zeer aangename
verrassing en ze willen bij deze dan ook iedereen van harte bedanken!
De Redactie namens de familie Knoop

Een bedankje!
Ik wil graag iedereen van de kerkautodienst bedanken. Deze mensen maken
het iedere week weer mogelijk dat ik en
vele anderen naar de kerkdienst kunnen
komen. Dankjewel zeg je dan natuurlijk
altijd wel, maar ik wil het hier graag
extra benoemen omdat ik er zo blij mee
ben. Anders had ik zondags voortaan
thuis moeten blijven en dan mis je toch
een stukje beleving en aansluiting.
Nogmaals hartelijk dank!
Nel Braspenning-Verbeek
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DECEMBER ….EEN BIJZONDERE MAAND
Terugkijkend op de afgelopen maand komt er grote verwondering en
dankbaarheid bij me op. Hoeveel gemeenteleden hebben zich ingezet
voor dit ‘gemeentezijn’. Kun je ze tellen op 10 handen?
Riny Visser

ADVENTSPROJECT VOOR KINDEREN GEEF LICHT
De verhalen over de profeet Micha zijn verbeeld in posters. Iedere
zondag kwam Micha naar onze kerk en ging met de kinderen vertellen over het licht van Gods liefde voor mensen.
ADVENTVESPERS
De vespers worden jaarlijks samen met katholieke gemeenteleden
uit Kaatsheuvel opgezet. Het thema: Met elkaar kunnen we de
toekomst aan. De gedachte was: in het nieuwe jaar het ik-tijdperk
afsluiten en er samen voor gaan in de toekomst. Die hoeven we
niet alleen te gaan. De komst van Jezus geeft hoop, vertrouwen!
KERSTMARKT
Dit was een samenspel van veel actieve mensen.
-Kerststukken maken
Een groep van zo’n zes vrouwen zijn vier volle dagen bezig geweest in de warme comfortabele kantine van de firma Van Wijlen.
Als het bloemschikken start zijn er al veel dagdelen aan voorbereiding besteed. Maar de creativiteit spat omhoog en meer dan
100 prachtige kerststukken, kransen komen in de bloemenkraam.
Je kunt de verleiding niet weerstaan…. Kopen!!!!!
-Marktkraampjes
Heel de kerk is omgebouwd om de kerstmarkt plaats te geven.
Om te beginnen die prachtige kerstboom versierd vanuit een
‘hoogwerke’. Dan alle verkoopkraampjes, de tafels en stoelen als
uitnodigende zitjes om wat te kletsen, te drinken of te eten.
-Vrijdag 13 december
De kerkruimte lijkt een gezellig dorpspleintje op een zonnige dag.
De Golfbrekers weten met hun variatie in liederen een ontspannen
sfeer te creëren. Kramen met boeken, kunst- en kitsch, poffertjes,
heerlijke cakes, taarten en gemberkoeken, taartpunten trekken.
lootjes kopen….. En dan komen de keukenprinsessen met hun verse, smaakvolle erwtensoep, stamppotten en toetjes. Dit is slechts
een greep uit wat daar allemaal plaatsvond.
En dan moet dat de volgende dag weer allemaal opgeruimd worden. U ziet het wel voor zich. Vele handen …. nodig!!!!

14

SENIORENKERSTFEEST
Vrijdag 20 december was de kerkruimte opnieuw verbouwd. We
zitten in een kring om … jawel De Golfbrekers.
De diaconie weet dat de senioren in onze gemeente heel wat ruimte nodig hebben. Ze hadden erop gerekend. Ze verzorgden een
mooi programma met schriftlezing, poëzie en proza. Daarbij samen met De Golfbrekers de kerstliederen zingen was verrassend
fijn. Een heerlijk soepje en lekkere broodjes en gezellige tafelgesprekjes maakten er een hartverwarmende middag van.
KINDERKERSTFEEST
Op de uitnodiging stond: Kliederend de Kerst in! Daar had lang
niet iedereen op gerekend. In het feestjurkje of colbertje kwamen
ze met de lichtjes in de hand zingend binnen. Er was een mooi
kerstverhaal en daarna zaten de kids, met een verfschort aan, om
een tafeltje om kleine schilderijtjes voor een kerstboom te maken.
In no time hingen er 20 versieringen in de boom. De soep en de
worstenbroodjes gingen er bij de kinderen en de papa’s en mama’s, opa’s en oma’s in als …..… broodjes.
KERSTNACHTDIENST
Dit jaar niet in De Brug maar samen met PG Waalwijk.
De eeuwenoude Kerk aan de Haven was een sfeervolle plaats om
samen met honderden ‘Lichtzoekers’ op de komst van Jezus
Christus te wachten. Het grote gelegenheidskoor heeft niet alleen
vóór de kerkgangers gezongen maar ook mét hen. De wijzen werden geholpen de weg te vinden door het licht van een ster. Maar
aan ons werd gevraagd om misschien ook anderen te helpen met
licht te geven om de weg te vinden. Een inspirerende dienst.
KERSTDIENST
De muziek van een blazersensemble uit het kerkgebouw klinkt
uitnodigend. Het brengt de sfeer voor dit samenzijn. De kinderen
worden nog een keer door Micha verrast en aangemoedigd Licht te
geven en er een stralende dag van te maken. De heer Flach weet
ons in zijn bevlogenheid mee te nemen en ons aan te moedigen
dit kerstgebeuren mee te nemen in het jaar dat komt.
OUDEJAARSDIENST
Ds. Van den Hout spoorde ons aan om niet achteromkijkend maar
vooruitkijkend vol vertrouwen op Gods nabijheid verder te gaan.
MORGENGEBED
Door gemeenteleden voorbereid, zijn we samen, zittend in een
kring, biddend en zingend het nieuwe jaar begonnen.
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EERSTE KERSTDAG

19

Als activiteitencommissie mogen we weer terugzien op een
geslaagde kerstmarkt met een
opbrengst van bijna
€ 3.000,-- waarvan 700 euro
naar de Hospice is gegaan en
700 euro naar de Voedselbank.
Verder ging er nog 400 euro
naar de kerk en 50 euro naar
de Golfbrekers en tot slot 1000 euro naar de ZWO Commissie.
Na de zomervakantie beginnen de voorbereidingen al voor onze
kerstmarkt, voor de boekenkraam en de kunst- en kitschkraam
worden spullen verzameld, prijsjes worden ingepakt voor de verloting. In de laatste week gaan de stoelen in de kerk eruit en wordt
de kerkzaal tot een gezellige kerstmarkt gemaakt met echte
kraampjes en gezellige zitjes. In een grote hal elders maken creatieve dames de prachtigste kerststukken.
Dan breekt de vrijdag aan. Deze keer 13 december maar dat
mocht de pret niet drukken, gelukkig zijn wij gereformeerden gelovig en niet bijgelovig.
Vanaf ’s morgens is het al een drukte van belang. Aan zelfgemaakte erwten- en tomatensoep wordt de laatste hand gelegd.
Evenals aan het stamppottenbuffet, de taarten en cakes worden
gesneden en de koffie wordt gezet.
Vanaf 16.00 uur stromen de mensen binnen, vanuit de eigen gemeente maar ook vele anderen komen voor een hapje of een
drankje. Ook de andere kraampjes en de verloting doen goede
zaken onder het stemmige gezang van de ‘Golfbrekers’, een gezellig shanty mannenkoor uit Sprang-Capelle.
Door de gezellige sfeer is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te begroeten en het is dan ook al snel half 8 wanneer
de lootjes getrokken worden met als hoofdprijs een prachtig koffiezetapparaat. Zo sloten we dan ook dit keer de kerstmarkt af.
Het is heel gezellig geweest en dan wordt er nog een paar uurtjes
noeste arbeid verricht om de kerk weer te veranderen in de kerkzaal waarvoor het bedoeld is. Dank aan alle medewerkers en bezoekers die deze kerstmarkt weer mogelijk hebben gemaakt en we
hopen jullie D.V. in 2020 opnieuw te ontmoeten.
De Activiteitencommissie
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De verloren zoon keert terug naar zijn vader! Zoek de verschillen
en kleur daarna de plaatjes mooi in.
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Hoe weet ik nou of God bestaat?
Hoe weet je dat iets bestaat? Er zijn 5 manieren. Sommige dingen
kun je zien. Andere dingen kun je horen. Soms kun je iets ruiken.
En sommige dingen kun je proeven. En soms kun je ook voelen
wat iets is. Ja toch? Dat zijn 5 manieren die ons iets zeggen over
de wereld rondom ons heen.
In een van de Bijbelverhalen komen we een vrouw tegen die de
wonderkracht van Jezus voelde door Hem gewoon aan te raken.
Eigenlijk raakte ze niet eens Jezus zelf aan, maar alleen maar zijn
mantel. Het was daar een enorme drukte. Heel veel mensen wilden Jezus graag te zien krijgen en ze drongen met zijn allen naar
voren. Jezus kon nauwelijks een stap verzetten of er was wel iemand die tegen hem aanliep. En in die drukte was ook een vrouw
die al heel lang ziek was. Ze was al bij zoveel dokters geweest,
maar niemand had haar van haar ziekte af kunnen helpen. Ze had
veel over Jezus gehoord en geloofde dat Jezus de enige was die
haar kon genezen. Maar het was zo druk, dat ze geen kans zag
om bij Hem te komen. Ze dacht bij zichzelf: als ik maar dichtbij
genoeg kan komen zodat ik zijn jas kan aanraken, zal dat al genoeg zijn om beter te worden. En warempel, het lukte haar om
Jezus aan te raken. En de bloeding waar ze al jaren last van had,
stopte meteen. Ze was in één keer genezen!
Ondanks dat zoveel mensen tegen Jezus aanduwden, voelde Hij
dat er een kracht van Hem uitging. Jezus draaide zich om naar de
vrouw en zei: je geloof heeft je genezen. Ga in vrede naar huis
want je bent genezen van je ziekte.
Zou jij Jezus wel eens willen ontmoeten? Hem desnoods alleen
maar aanraken? Het is waar: je kunt Jezus niet zien, niet horen,
niet aanraken. Toch is Hij er voor jou! Wat je wel kunt doen, is
bidden. Dat is een soort 6de zintuig. Je zult merken dat Hij er is.
De kracht die van Jezus nog steeds uitgaat, is nog net zo sterk als
vroeger. Bid maar. Geloof! Kun je het?
Uit: ‘Jezus kan niet voetballen’ van Rob Mutsaerts
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ZANGDIENST 1 MAART 2020
Op zondag 1 maart 2020 is er weer
een zangdienst in De Brug.
Deze keer zingen we liederen uit het
Liedboek die zijn ontstaan in de Iona
Community. Deze oecumenische beweging is in 1935 in Schotland opgericht
om te werken aan vrede, (sociale) gerechtigheid, heelheid en verzoening.
Gastvrijheid en inclusiviteit zijn kenmerken van de Community. Dit alles vanzelfsprekend geïnspireerd
door de Bijbel, door gebed en vieringen. Voor deze vieringen worden teksten en liederen geschreven die passen in de wereld van
vandaag.
Zingen is een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten van de
Iona Community. De Wild Goose Resource Group heeft al heel wat
prachtige liederen uitgegeven. Een aantal daarvan is opgenomen
in ons Liedboek.
John Bell, een van de belangrijkste medewerkers van de Wild
Goose Resource Group, waarschuwt dat je de liederen niet zachtjes voor jezelf moet zingen, maar ze zo hard moet zingen dat de
buren gaan klagen. En als ze dat doen, vraag de buren dan om
mee te zingen! Doen jullie mee???
Aanvang: 19.00 uur
Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Corine Vreeken
Willy Verhoef

GELOOFSGESPREKKEN 2020
Thema: Over de zin van ons leven
U kent het toch ook? Een heel blijde gebeurtenis, ook al is ie jaren
geleden. Het verhaal dat erbij hoort, kun je direct vertellen. En dat
geldt ook voor een heel triest voorval. En als je het vertelt komt
de emotie onmiddellijk naar boven. Of het nu een positieve of
negatieve gebeurtenis is, zo’n ervaring kan ons veranderen. En
het verhaal daarachter ligt pasklaar en kan zo verteld worden.
Door het verhaal staat het ons allemaal duidelijk voor ogen, en als
het om verdrietige ervaringen gaat, kun je zo maar weer in tranen
uitbarsten.
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Ook als het om ons geloof gaat, vertellen we vaak indrukwekkende gebeurtenissen in een compleet verhaal. Zo kan het overlijden
van een geliefde je geloof stevig op de proef stellen en daardoor
kun je aan het twijfelen worden gebracht of misschien juist wel
extra steun ervaren. Die verhalen zijn belangrijk want daardoor
zijn we als mens ook een beetje gevormd of soms wel beschadigd.
Ook in de Bijbel staan veel verhalen en juist die onthouden we
zoveel beter dan allemaal losse, maar misschien niet minder belangrijke uitspraken. Neem het verhaal van de verloren zoon, van
de barmhartige Samaritaan. Zulke verhalen laten zien dat God
echt van ons houdt. Ook zulke verhalen kunnen ons tot steun zijn.
Tijdens de startzondag stond een goed verhaal centraal. Daar willen we dit jaar in de geloofsgesprekken bij aansluiten. Maar dan
als uitgangspunt de zin van ons leven. En dat aan de hand van
verhalen van de aanwezigen en verhalen uit de Bijbel. Het thema
is Samen zin ontdekken.
Waarom zijn we eigenlijk op aarde? En met welk doel? Vanuit ons
geloof proberen we daar een antwoord op te geven. De Bijbel reikt
ons daarover wat aan, maar onze eigen ervaringen, onze butsen
en builen die het leven voor ons in petto had, leveren ook antwoorden. Soms wat stamelend, maar dat is niet minder van belang.
Daarom is het goed als u weet dat we in maart 2020 weer verschillende bijeenkomsten gaan houden met als thema: Over de zin
van ons leven.
Via Kontakt en de zondagsbrief wordt u op de hoogte gehouden.
Namens het pastoraat,
Riny Visser, Brenda Kerkdijk en Jan de Gruijter

AANGEPASTE KERKDIENST
Op 2 februari is er in de Hervormde kerk in Nieuwendijk (Biesboschstraat 18) een aangepaste dienst voor en met mensen met
verstandelijke beperking. Het thema is ‘Beloofd is beloofd’.
De Activoband o.l.v. Maria Rikkers zal hierin meespelen.
Aanvang om 15.00 uur en na afloop een gezellige ‘nazit’.
U bent van harte uitgenodigd voor deze fijne dienst.
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Lichtzoekers
Ik -Tolleke- zit regelmatig in de kerk ‘De Brug’. De kerstboom is al een paar weken geleden door de versnipperaar
gegaan en de kerstballen zijn weer veilig opgeborgen. Maar
toch wil Tolleke nog even terug komen op de Kerstnachtdienst. Was u er toevallig ook? Of kwam u voor een gesloten
kerkdeur bij ‘De Brug’? Want we moesten deze keer naar
‘De kerk aan de haven’ in Waalwijk. Tolleke begrijpt dat de
samenwerking door praktische redenen ingegeven was. Onze cantorij zong in die Kerstnachtdienst. Die koorleden en
hun aanhang zouden we missen in onze eigen dienst op
kerstavond. Weet je waar Tolleke nou heel nieuwsgierig naar is? Hoeveel mensen waren er uit Sprang-Capelle in Waalwijk, van onze eigen
kerk? Tolleke was er zeker. En hij heeft genoten. Je kunt natuurlijk
overal een Kerstnachtdienst houden,
maar die middeleeuwse kerk heeft toch
wel een bijzonder sfeertje. En wat een
mensen! Tolleke begrijpt die mensen
wel. Dat waren allemaal ‘lichtzoekers’.
Dat was het thema van de avond. In
die halfdonkere kerk was dat wel een
gepast thema. Tolleke werd helemaal in
de sfeer gebracht door de mooie liederen die door het koor gezongen werden. Dan gaat Tolleke’s kersthart toch
wel even open. En dan die twee solisten en het prachtige pianospel erbij. Het kon niet op. Tolleke raakte
helemaal in de sfeer van het thema ‘lichtzoekers’. Al snel was Tolleke
in gedachten verzonken. Alle gebruikelijke woorden kwamen langs.
Hij kan ze wel dromen na al die kerstvieringen. Tot de preek, of hoe
het ook mag heten, ineens een andere wending kreeg. Het ging ineens niet meer over al die mensen in de kerk die het licht kwamen
zoeken. Het ging over ‘Lichtbrengers’. Tolleke dacht ineens, dat is
andere koek. Van consument word je ineens producent. Niet meer lui
achterover hangend roepen, kom maar op met dat licht. Nee, je moet
zelf een licht produceren!
Tolleke heeft tijdens de kerstdagen daar wel over na moeten denken.
Blij dat hij toch maar naar die andere kerk gegaan was.
Tot een zondag,
Tolleke Bijbelvast

25

VAKANTIEWEEK

Ook dit jaar hoopt de Interkerkelijke Stichting Vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het land van Heusden en Altena en de
Langstraat weer een vakantieweek te organiseren.
Deze week zal worden gehouden in het "Nieuwe Hydepark" te
Doorn van 9 t/m 16 mei 2020. De eigen bijdrage voor deze week
bedraagt € 470,00 per persoon, inclusief reünie.
Opgeven kan tot 15 februari 2020 bij Jenny Verhagen,
tel 06-44574139 of 0416-855646.
Diaconie/ZWO-groep "De Brug"

Samen maken we het werk van de kerk mogelijk!
De kerk zijn we samen. We geloven in delen: in gebed, in solidariteit en in gaven. Collecteren is een heel concrete manier om te
delen met mensen dichtbij en ver weg. De collecten maken het
werk van de kerk mogelijk. U steunt daarmee onder meer het
werk van zending en (wereld)diaconaat, het ontwikkelen van
werkvormen voor jeugdwerk, handreikingen voor pastorale zorg
en ondersteuning voor pioniersplekken die zoeken naar nieuwe
vormen van kerk zijn. De Diaconie/ZWO-groep "De Brug" wil u
daarom van harte bedanken voor al uw gulle gaven!
Diaconie/ZWO-groep "De Brug"

26

VORMING &TOERUSTING
De werkgroep Vorming & Toerusting van de PGML

biedt u weer een aantrekkelijk programma aan
voor het voorjaar 2020.
Om mee te nemen liggen er enkele exemplaren in
de hal van de kerk.
Digitaal is het programma ook beschikbaar.
Dit kan ik u toezenden als u dit wenst.
Matty Zoutewelle.
(tel. 274119)
Alpha Cursus Waalwijk
In januari is de introductieavond geweest.
Tien interactieve en gezellige bijeenkomsten volgen op woensdagavonden in de Koningsschool , Burg. Van Casterenstraat 41 in
Waalwijk (Landgoed Driessen). Om uitgebreid geïnformeerd te
worden, neem contact op met Corien de Wit.
Email: Coriendewit@solcon.nl of tel. 0416-332718
Klaagliederen
In vijf liederen die intern en onderling samenhangen, wordt uiting
gegeven aan diepmenselijke ervaringen van pijn en verdriet.
Met dr. Ebo Koerts lezen we dit Bijbelboek en spreken daarover.
Wanneer:
maandag 3 februari en maandag 10 februari
Waar:
‘t Anker, Ambrosiusweg 25 Waalwijk
Tijd:
20.00 – 21.30 uur
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulbos@ziggo.nl
tel 0416 332326
Donor : ja of nee?
De nieuwe wetgeving rondom orgaan- en weefseldonatie maakt
het noodzakelijk voor iedere burger om na te denken over de eigen wensen. Welke overwegingen spelen een rol hierbij?
Miranda Vroon-van Vugt, geestelijk verzorger ETZ, Jan Boom, predikant en Miranda Mommers en Ton van Beek donatie coördinatoren ETZ gaan in op de vragen hierover.
Wanneer:
dinsdag 18 februari
Tijd:
20.00 -22.00 uur
Waar: Hervormde Gemeente, Kerkdijk 15, 5109Tl ’s Gravenmoer
Contactpersoon: Geert Hulsbos,
g.p.a.hulsbos@ziggo.nl
tel 0416 332326
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“GEDENKT UW VOORGANGERS” (22)
Ds. S. Datema 1898-1900
Sjabbe Datema werd op 5 februari 1868 te Sauwerd in Groningen
geboren waar zijn vader landbouwer was. Na aanvankelijk op de
boerderij te hebben gewerkt, ging hij toch studeren aan de theologische school te Kampen en werd in 1894 als predikant te Murmerwoude bevestigd. Hij neemt in 1898 het beroep aan naar onze
gemeente en wordt op zondag 17 april bevestigd door ds. Lindeboom van Sprang. ‘Des namiddags preekte hij zijn intrede en de
belangstelling was voor beide diensten zeer groot’ zo lezen we in
de Echo van het Zuiden.
Op zondag 19 oktober van datzelfde jaar gaat hij samen met ds.
Lindeboom voor in een bidstonde voor de boeren in Transvaal die
in oorlog zijn met de Engelsen. Het kerkgebouw zat stampvol en
ds. Datema gaf eerst een historische uiteenzetting om het goed
recht en het belang van het gebed voor de boeren aan te tonen.
Ds. Lindeboom neemt het over en gaat in op ‘den heerlijken betekenis en kracht van het gebed’ en gaat daarin de gemeente voor.
Met groote belangstelling en onder ademlooze stilte werden beiden
sprekers aangehoord en na het zingen van psalm 68 ging de
godsdienstoefening uiteen.
Na bijna twee jaar in onze gemeente te hebben gestaan lezen wij
dat, tot leedwezen der gereformeerde gemeente alhier, predikant
S. Datema de roeping naar Delfshaven heeft aangenomen en op
maandag 16 april 1900 preekt hij zijn afscheid. De gemeente van
Delfshaven dient hij tot 1916, daarna Haarlem van 1916 tot 1921
en dan is hij van 1921 tot zijn emeritaat in 1935 predikant te
Driebergen. Tussendoor vroeg hij in 1907, 1908 en 1911 verlof
aan om als geestelijk verzorger met een vissersvloot naar Harwich
te gaan. In 1931 maakt hij een lange bootreis naar Californië.
Sjabbe Datema, een bevlogen man, een veelzijdig man zo lezen
we in zijn memoriam. Niet alleen als predikant maar ook als
schrijver van boeken, brochures en columnist van diverse
gereformeerde bladen, waaronder de Wachter. Een groot kenner
van de gereformeerde kerkgeschiedenis en Augustinus.
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Een man met grote pastorale bewogenheid, vooral zieken hadden zijn
aandacht en soms liep hij wel drie
keer per dag even binnen, al was
het maar voor een korte groet of
gebed.
Ook was het een bevlogen prediker
waarbij de mensen aan zijn lippen
hingen, met name jonge mensen
hadden zijn hart zo lezen wij.
Zijn kracht lag niet in diepzinnigheid
van zijn woorden maar in de magnetische straling die van zijn persoonlijkheid uitging.
Ds. Knap, een bekende predikant
uit die dagen zegt hierover: ‘Een preek van ds. Datema is echt
vakwerk en geen loopende bandwerk.’
Christus heeft het ons niet voorgedaan maar Hij heeft het voor
ons gedaan was een stelling waar hij graag over sprak.
Na zijn emeritaat in 1935 is hij nog tot 1953 werkzaam geweest
als hulpprediker in Dwingelo. Als zoon van een boer was hij een
echt buitenmens en stond elke dag om 5 uur op en vond het heerlijk om een lange wandeling te maken. Ook op de guurste dagen
liep hij blootshoofds tot verwondering van zijn gemeenteleden.
Zijn emeritaat gaf hem ook de vrijheid om op zondag elders te
preken en tot zijn 85ste jaar fietste hij naar Brabant om daar
preekbeurten te vervullen.
In 1957 sterft hij op 89-jarige leeftijd als een van de oudste predikanten van de gereformeerde kerken. Hij mocht de kerk 63 jaar
dienen. ‘Hij heeft door Gods genade lang en overvloedig mogen
arbeiden’, zo besluit zijn memoriamschrijver T. Wildschut. Ook al
is ds. Datema gestorven. Hij is niet dood, hij leeft.
- wordt vervolgd –
Dieter Verbeek
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COLLECTEMUNTEN
Beste lezer,
Graag maak ik u opnieuw attent op het gebruik van collectemunten die u tijdens de
kerkdienst kunt gebruiken in plaats van
muntgeld.
Wist u trouwers dat er meer collectemunten
dan kleingeld in de collectezakken gaat.
De voordelen voor u:
- Het bedrag is nog steeds fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
- U kunt deze munten gebruiken voor alle collecten in onze
kerk
- U hoeft zondagsmorgens niet te zoeken naar overgebleven
muntgeld
- De zekerheid dat u altijd een apart potje hebt voor de kerk
De voordelen voor de kerk:
- De kerk bespaart stortingskosten bij de bank
- De kerk kan het geld al inzetten voordat u de munten gebruikt
De collectemunten zijn te verkrijgen in eenheden van €5,- (rood),
€2,50 (wit), €1,- (blauw) en €0,65 (oranje).
U kunt bij mij de bestelling opgeven (tel. 06-22635256) of afhalen
(Heistraat 201 te Sprang-Capelle).
Nog gemakkelijker is het als u een mailtje stuurt naar alagrouw@home.nl
Indien u dit wenst, worden de munten bij u thuis afgeleverd.
Met vriendelijke groet,
Armand Lagrouw

