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ERGENS

Ergens waar je stil kunt rusten
en gewoon jezelf kunt zijn,
waar je bijkomt van het vechten
tegen onbegrip en pijn,
voelen dat het anders blijkt
dan wat mensen zoal zeggen
en waardoor de vrede wijkt.
Ergens waar je stil kunt rusten
in een hoekje bij het raam,
zonder dat je hoeft te noemen
leeftijd, woonadres en naam,
anoniem bij God verkeren,
levensgroot zijn beeltenis
in je hart te instaleren.
Als dat niet echt blijheid is!
Kom maar, schuil en huil dan zachtjes.
Hier kijkt God je teder aan,
als je dagenlang verbitterd
in de kou hebt moeten staan.
In de schaduw van zijn almacht,
in de schoonheid van zijn Licht
mag je diep ontroerd aanschouwen
Vaders vriendelijk gezicht!

Frits Deubel uit: ‘God geeft moed´
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MEDITATIE
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste
daarvan is de liefde. (1 Korintiërs 13:13)
Voor velen een heel bekende tekst. Menig echtpaar heeft hem boven de liturgie
voor de kerkelijke inzegening van het
huwelijk staan. In de daarbij horende
overweging ging het dan hoofdzakelijk
over de liefde. Maar helemaal los van
geloof en hoop was het nooit.
Op de hoop wil ik uitvoeriger ingaan.
Hoop is een woord, een gevoel met een
positieve lading. Als we ergens op hopen, verwachten we iets goeds voor de
nabije of verdere toekomst. Een aantal
uitdrukkingen geven dat mooi weer.
Denk maar aan: ‘Hoop doet leven’, ‘Op hoop van zegen’ en ‘Zolang er leven is, is er hoop’. Of zoals ik jaren geleden in een roman van Toon Kortooms las: ‘Men moet de broek des levens ophouden met de bretels van de hoop’.
Maar hoe gaan we om met hoop in deze uitermate moeilijke tijd?
Al bijna een jaar leven we onder de dictatuur van het coronavirus.
In het begin werd een beetje lacherig gedaan over die Chinezen,
maar het lachen verging ons toen covid onze Westerse wereld en
ons land bereikte. Maar we hadden de hoop dat we er binnen de
kortste keren vanaf zouden zijn. Onze wetenschappers zouden
wel iets vinden waarmee de strijd kon worden aangegaan. En een
intelligente lockdown zou de problemen snel de wereld uit helpen.
Maar het liep anders. Na een korte periode van opleving werden
we teruggeworpen op het niveau van maart en dat nog een
graadje erger. De hoop op het gewone ‘normaal’ werd voor velen
tot wanhoop. Want hoe moet je verder als je een zaak hebt die
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dicht moet? Hoe lang wordt de noodzakelijke operatie nog uitgesteld? Wanneer mag ik eindelijk weer een familiefeestje geven?
Hoe moet dat met het werk op school, met mijn studie? Ik verlang weer naar de ontmoeting met medegelovigen in onze kerk,
maar komt dat er nog van? En zo zit iedereen met zijn of haar
vragen. En blijft het moeilijk de hoop te bewaren. Best begrijpelijk
dat men de moed laat zakken.
En de volgende stap. Hoe beantwoorden we deze vragen vanuit
ons geloof? Want hoe sterk sta je daarin als je beide ouders kort
na elkaar overlijden aan corona en je nauwelijks of misschien helemaal geen afscheid mocht nemen? Of als je de zaak die je met
veel liefde opgebouwd hebt moet sluiten omdat je het financieel
niet meer bol kunt werken? Of je niet ten volle kunt wijden aan de
studie waar je met veel enthousiasme aan begonnen bent? Biedt
het geloof dan steun?
Maar als die hoop en dat geloof op de achtergrond geraakt is, dan
is het een zegen dat we ons gedragen mogen weten door de liefde van God voor ons. Van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft
en niet laat varen de werken van zijn handen, dus ook ons niet.
Hij weet als geen ander hoe we ons voelen in onze machteloosheid. Die liefde waarin hoop en geloof samenkomen is als een
mantel om ons heen en geeft ons weer moed om de toekomst
met vertrouwen tegemoet te zien. Zeker als we die liefde uitstralen naar onze medemens. Geloof, hoop en liefde: een sterk ijzersterk drietal.
P.S. Hopelijk (!) hebben we wel geleerd dat we ons leven op een
andere manier zullen moeten voortzetten. Niet op de oude voet
verder en doen alsof er niets aan de hand geweest is.
Piet van Eersel

"Geef ons kracht om het vol te houden,
vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort,
geloof om de moed niet te verliezen."
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VANUIT JULIANALAAN 15
Over de diensten
Op 15 december werden de regels weer strenger en sindsdien zijn
de kerkdiensten alleen online te volgen. Zodra er weer maximaal
30 kerkgangers (naast de medewerkers aan de dienst) aanwezig
mogen zijn in de dienst zullen we met inschrijving moeten werken. In het vorig nummer van Kontakt is uitgebreid beschreven
hoe dat gaat. Het zal dan weer in de Zondagsbrief worden vermeld.
Bij de eerste online-dienst op 20 december werd de vernieuwde
installatie in gebruik genomen zodat de dienst nu in beeld en geluid via YouTube te volgen is. In de week daarvoor is er door Armando Lagrouw, Erwin Korver en Gerrit Noorlander samen met
een deskundige hard aan gewerkt. Zij leverden ook een uitgebreide instructie aan. Complimenten!
Bij het kinderkerstfeest mochten de gezinnen met kinderen weer
bij elkaar zijn. De uitzending via YouTube kende nog wat problemen.
Op 25 december was Gerard Boersma voor het laatst onze organist. Daar werd natuurlijk enige aandacht aan besteed.
Het in de Commissie Eredienst gemelde idee om voor de dienst
met een groepje gemeenteleden buiten de kerk kerstliederen te
zingen is vanwege de nieuwe beperkingen niet uitgevoerd.
In de dienst op 7 februari zal ds. Otto Grevink aan onze gemeente
worden verbonden. Bij de verbintenis van een ambulant predikant
verloopt dat anders dan bij de intrede van een beroepen predikant. Bij een beroepen predikant zal meestal een consulent of
andere collega-predikant hem bevestigen en de gelofte afnemen.
Een ambulant predikant wordt door de kerkenraad voor een bepaalde tijd aangesteld. Daarom kan de voorzitter van de kerkenraad hem de gelofte afnemen en de gemeente vragen hem in hun
midden te ontvangen. De gemeente zal worden vertegenwoordigd
door -zo mogelijk- alle ambtsdragers.
Op 21 februari zouden we het Heilig Avondmaal willen vieren. Of
dat kan valt op dit moment nog niet te zeggen.
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Overleden
Op 2 december overleed zr. Kuinira de Rooij-Bouman in de leeftijd van 81 jaar. De besloten afscheidsdienst heeft in onze kerk
plaatsgevonden op 9 december. Gedenken we de nabestaanden in
onze gebeden.
Zieken
- Br. Aad van Cappellen, kreeg een nare uitslag na een onderzoek. Hij heeft A.L.S. Dat werd eerst door de neurologen in Tilburg vastgesteld en later bevestigd in het gespecialiseerde ALS
Medisch Centrum in Utrecht.
- Zr. P. Westerink-van Loon, is op 16 december gevallen en daarbij haar heup gebroken. Na een operatie in het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg verblijft ze sinds 31 december voor revalidatie in
Damast Zorg in Tilburg. Ze hoopt binnenkort weer thuis te zijn.
- Voor br. Dirk Mandemakers, ging een afspraak bij de cardioloog
niet door vanwege een besmetting met het coronavirus. Hij had
gelukkig lichte klachten en is herstellend.
- Zr. Kitty Westerveld is opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen. Ze is ernstig ziek
- Petra Lankhaar-Ophorst meldde dat haar moeder L.J. Ophorstvan Oversteeg, herstelt van corona. Gelukkig gaat het wel goed
met haar. De koorts lijkt voorbij. Ze slaapt veel maar dat deed ze
van tevoren ook al wel vaak, dus het is niet duidelijk of dit van de
corona is of van de dementie. Ze zijn erg geschrokken maar blij
en dankbaar dat het allemaal mee is gevallen tot nu toe.
Mogen onze gebeden hen allen steun geven.
Zestig jaar getrouwd
We feliciteren de heer en mevrouw Hulst, die op 12 januari 60
jaar waren getrouwd. Met hen zijn we dankbaar dat zij dit mogen
beleven.
Nog een bijzonder jubileum
Op 6 februari hoopt zr. M. van Achterberg-van Drongelen 100 jaar
te worden. Ze is al geruime tijd ons oudste gemeentelid en mogelijk de eerste die deze bijzondere leeftijd bereikt. Van harte gefeliciteerd!!
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De beperkingen van de afgelopen maanden inspireerden tot positieve acties. Ik wees al op uitzending van de kerkdienst met beeld
en geluid. De al eerder geplande ontwikkelingen werden versneld
door de gevolgen van corona. Wie onze diensten op YouTube opzoekt kan vaststellen dat er veel gebruik van wordt gemaakt. De
zondagse diensten worden meer dan 100 keer gevolgd. Daarbij
zal het vaak gaan om meer dan één persoon, dus de kerk zit vol
als iedereen in de kerkzaal aanwezig zou zijn. Het morgengebed
op 1 januari, niet erg populair zou je denken, werd meer dan 50
keer bezocht.
De diaconie kon natuurlijk geen seniorenbijeenkomst voor kerst
organiseren. Aan het begin van advent werd door hen een wens
namens onze kerk voor fijne feestdagen ruim verspreid onder
onze leden en mochten velen ook de Bijbelse Dagkalender 2021
en wat te snoepen ontvangen. Hartelijk dank.
De activiteitencommissie organiseerde een alternatief voor de
kerstmarkt.
Soep, stamppot en kerststuk konden worden besteld en werden
thuis afgeleverd. Er werden veel meer kerststukken besteld dan
werd verwacht en dus was de opbrengst van de actie groot:
€ 2.320,50!
Ellis, Marjanne en Lotte, bedankt voor jullie initiatief. Ook degenen die bijdroegen aan de uitvoering bedankt.
Ook wil ik u nog wijzen op het idee dat in de Commissie Eredienst
is voorgesteld om de aanschaf van een huispaaskaars mogelijk te
maken. Zie elders in dit nummer.
Ten slotte een hartelijk welkom aan onze ambulante predikant
ds. Otto Grevink. In de komende maanden hoop ik enkele door
mij uitgevoerde activiteiten in de afgelopen ruim twee jaar aan
hem over te dragen.
Henk Hoogendoorn

7

Kort verslag van kerkenraadsvergadering
van 23 november 2020 (Matty Zoutewelle, scriba)
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Marcus 13
vers 24-37. Blijf waakzaam in het leven en het toeleven naar advent en Kerstmis. Hij gaat voor in gebed.
In overleg met ds. Otto Grevink en Brenda Kerkdijk zal de catechese worden opgestart in januari 2021. Het preekrooster van
2021 roept geen vragen op bij de kerkenraad.
Het jaarplan 2021 zal op 15 december worden gecommuniceerd
met ds. Grevink. 22 februari 2021, eerstvolgende vergadering van
de kerkenraad, zullen we de jaarrekening behandelen.
In de dienst op 7 februari zal ds. Otto Grevink zijn belofte van
geheimhouding afleggen binnen de gemeente.
Terugblik gehouden Erediensten
 De Kerk-School-Gezinsdienst van 8 november is positief
ontvangen. De volgende KSG-dienst is op 31 januari 2021.
Voorganger Matthea Klaasse.


De zondag van Avondmaal op 15 november is coronaproef
gevierd.



De dienst op Eeuwigheidszondag (22 november) was een
bijzondere, mooie dienst. Heel warm voor nabestaanden
en verdere aanwezigen.



De kerkenraad zal een dringend advies in Kontakt plaatsen
voor mondkapjes. Zodra men op zijn plaats is, kunnen ze
afgedaan worden.



Het Onze Vader wordt niet hardop meegebeden.

Gerrit Noorlander heeft samen met de leden van de beamercommissie contact gehad over aanpassing van de uitzendingen en
beamerpresentaties in de kerk.
-Uitzenden met beeld wordt mogelijk via YouTube.
-De versterker is oké.
-De beamer wordt vervangen.
-Achter in de kerk komt een ruimte met bedieningspaneel.
-De camera in de kerk kan verschillende posities innemen.
-De kerkomroep blijft bestaan.
-Alle andere geluidsverbindingen kunnen worden gebruikt.
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Het laatste orgelspel door Gerard Boersma is op 25 december.
Hij stopt na deze datum.
De begroting 2021 is positief. Een predikant voor 30-35% kunnen we tot 2028 zonder tekort beroepen.
De PKN kijkt bij toestemming voor het beroepen van een predikant naar de inkomsten van de gemeente, niet naar giften.
Besloten wordt om ds. Otto Grevink voor 2 jaar tegen 50%
vast te leggen als ambulant predikant.
De kosten zijn iets hoger voor een ambulant predikant, maar dit
weegt op tegen andere mindere uitgaven elders.
Dit jaar zal kerk ‘De Brug’ geen kerstnachtdienst vieren. De
Commissie Eredienst doet nog de suggestie voor buiten zingen op
kerstmorgen.
Op 24 december om 17.00 uur is er een kinderkerstfeest met liederen en een verhaal. Door de ouders van de kinderen is hierop
aangedrongen, zij vinden dit zeer waardevol.
Voor het adventsproject zullen teksten worden voorgelezen door
de dienstdoende ouderling. Tevens wordt in het bloemstuk de
kaars aangestoken.
Voor de kinderen is een pakket thuisbezorgd met aandacht voor
het advent- en kerstproject.
Dit jaar zetten we geen kerstboom in de kerk.
De diaconie schenkt aandacht aan de kerst via een Bijbelse dagkalender en een attentie aan door hen te bepalen leden.
De Jeugdkerk gaat in verband met corona niet door.
Door de Commissie Eredienst is de gedachte geopperd om een
gedenkplaat te maken bij het gedachtenisboek met namen van
overledenen en gedoopten.
Censura Morum. De kerkenraadsleden kunnen de komende periode van harte samenwerken in de opbouw van de gemeente van
Jezus Christus.
Voorzitter Henk Hoogendoorn sluit de vergadering met het lezen
uit het liedboek van lied 751: De Heer verschijnt te middernacht.
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HOE ZIEN DE WERKZAAMHEDEN VAN DS. GREVINK ERUIT?
Per 1 februari zal ds. Otto Grevink werkzaam zijn in onze gemeente. We willen u graag inzicht geven in de werkafspraken die
we hiervoor gemaakt hebben in de kerkenraad.
Ds. Otto zal voor 50% werkzaam zijn als ambulant predikant, in
dienst van de landelijke kerk. 50% van 36 uur (anders dan bij
gemeentepredikanten), is dus 18 uur. We hebben erover gesproken hoe we die 18 uur zo efficiënt mogelijk in kunnen zetten. Dat
vraagt om keuzen, en vooral om keuzen om het zoveel mogelijk
effect te halen uit die tijd. Samen hebben we gekeken hoe we er
met maximale uit kunnen halen. We hebben een werkplan opgesteld dat we hier in het kort willen samenvatten.
Erediensten
Erediensten zijn belangrijk om te verbinden, samen te vieren, te
bidden en geïnspireerd te worden voor ons leven thuis en ons
leven met elkaar. Daarom gaat ds. Otto iets meer voor dan je een
halftime predikant normaal zou laten doen. Namelijk 2 keer per
maand (vakanties uitgezonderd). Dat zijn 21 diensten (i.p.v. 18).
Daarnaast gaat hij in 4 doordeweekse diensten voor. Denk aan
Witte Donderdag, Kerstmorgen, Oudjaar, Bid- en Dankdag, Hemelvaart.
Pastoraat
Binnen het pastoraat is de betrokkenheid van de predikant ook
heel belangrijk. Tegelijkertijd zien we ook dat individuele gesprekken heel tijdrovend zijn, en dat we daarmee in de knel kunnen komen. Die gesprekken zijn heel waardevol, maar dat betekent ook dat heel veel anderen die niet kunnen krijgen. Dus zoeken we naar mogelijkheden van groepspastoraat, bijvoorbeeld in
gespreksgroepen, huiskamerbijeenkomsten, ontmoetingsmiddagen en ook verjaardagsmiddagen voor wie in een bepaalde tijd
jarig is geweest. Plannen hiervoor worden nog uitgewerkt.
In die groepsgesprekken willen we ook met elkaar in gesprek
gaan over de toekomst. Hoe slaan we De Brug naar de toekomst?
Hoe we dat gaan doen en wanneer zullen we nog allemaal uitwerken, maar het zijn ook weer kansen om elkaar te ontmoeten en
ook de predikant te spreken.
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We willen graag ruimte houden voor individueel crisispastoraat.
Daarin maakt het pastoraal team samen keuzen in een teamoverleg dat ds. Otto wil organiseren met een aantal mensen uit de
wijken. Zo kunnen ze samen afwegen wie er door de predikant
bezocht moet worden. Ds. Otto doet dat nu al een enkele keer op
verzoek. Ds. Otto hoort ook graag, wanneer u hem zelf even wilt
spreken. Daarom houdt hij een wekelijks telefonisch pastoraal
spreekuur, vooralsnog op dinsdagavond van 18.30-19.30 uur.
Mocht een bezoekje daarna nodig zijn, dan zal ds. Otto met het
pastorale team kijken wie dat het beste kan doen. Vaak is een
telefoontje al genoeg; hij spreekt u graag.
We hebben verder in het werkplan rekening gehouden met ongeveer 8 uitvaarten in een jaar. Mocht dat meer of minder worden,
dan betekent dat minder of meer tijd voor andere pastorale activiteiten.
Jeugd
Met de jeugd zal ds. Otto vooral samenwerken rondom de kerkdiensten, in overleg met de kindernevendienstleiding bijvoorbeeld, en met jongeren die een dienst willen organiseren. En hij
zal meedoen met de catechisatie, zo gauw die weer kan worden
opgestart.
Vergaderingen en overige en onvoorziene werkzaamheden
Dan blijven er nog vergaderingen van de kerkenraad over, waarbij ds. Otto niet mee zal doen met de moderamenvergaderingen,
en zo nodig later zal reageren op de voorbereiding op de kerkenraadsvergadering. Met de Commissie Erediensten zal hij samenkomen een aantal maal per jaar, net als met de werkgemeenschap van predikanten in De Langstraat en de PGML. Ds. Otto is
al voorzitter van de Raad van Kerken Waalwijk/Loon op Zand, dus
naast Jan de Gruyter (voor de vespers) is onze gemeente daar
ruim vertegenwoordigd.
Natuurlijk is er in het werkplan ook rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden, en de dagelijkse dingen die voorbij
komen. Zo blijft er hopelijk voldoende lucht in de werkweek van
ds. Otto in De Brug zitten.
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Werkzaamheden buiten het gemeentewerk in De Brug
Duidelijke werkafspraken zijn belangrijk om te weten wat je van
elkaar mag verwachten. Het geeft ook de kans om het maximale
eruit te halen in de samenwerking. Voor ds. Otto is het bovendien
belangrijk zijn werk in onze gemeente goed af te bakenen, omdat
hij hiernaast nog een aantal andere werkzaamheden heeft, die
ook zijn aandacht vragen. Zo is hij voor 8 uur in de week werkzaam bij Pioniersplek Zin op School, voor 4 uur in de week bij
internetkerk MijnKerk.nl en voor ca. 8 uur per week begeleidt hij
startende en bestaande pioniersplekken door het hele land onder
de paraplu van de vernieuwingsbeweging Op Goed Gerucht namens de Protestantse Kerk in Nederland.
Natuurlijk is er ruimte in het geval van een uitvaart of een andere
piektijd in de gemeente om even wat meer uren in De Brug actief
te zijn. U kunt zich voorstellen dat dat ook andersom gebeurt, en
dat hij een keer wat langer afwezig is. In dat geval laat hij dat
weten in de nieuwsbrief. We blijven als kerkenraad voortdurend in
gesprek over wat er gedaan kan worden binnen de beschikbare
tijd en houden ons natuurlijk aanbevolen voor uw reactie of ervaringen.

Werkdagen
Het werk van ds. Otto in De Brug zal zich voornamelijk concentreren op maandag, donderdag en vrijdag. Houd u daarmee rekening
dat u daarbuiten wat langer moet wachten op een reactie. U kunt
hem bereiken op ottogrevink@gmail.com en 06-30565951.
Samen
We hebben er zin in om samen aan de slag te gaan! We gaan de
komende tijd kijken hoe we binnen de beperkingen van de coronacrisis mogelijkheden kunnen benutten om samen te bouwen
aan ons geloof en onze gemeente. Moge de Geest van God ons
daarin inspireren en met ons meegaan.
Henk Hoogendoorn, voorzitter
ds. Otto Grevink
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In gesprek met… ds. Otto Grevink
Zoals u in Kontakt uitgebreid hebt gelezen gaat ds. Otto Grevink
bij ons aan de slag. De hoogste tijd dus voor een nadere kennismaking hoewel hij voor velen van ons geen onbekende is.
Ds. Otto is geboren in 1976 in Geldrop en opgegroeid in Veldhoven. In een interview zegt hij daar zelf over: “Ik ben opgegroeid
in een typisch ‘hervormd geseculariseerd’ gezin. In mijn beginjaren ging ik regelmatig mee naar de kerk. In mijn puberjaren gingen we als gezin nauwelijks meer. Als kind ging ik daar automatisch in mee. Rond mijn zestiende heb ik het geloof als het ware
herontdekt. Er kwam een moment waarop ik geloofsbelijdenis
wilde doen.” Na het behalen van zijn vwo-diploma besloot hij om
theologie te gaan studeren net als zijn opa gedaan had. Een groot
verschil daarbij is dat zijn opa op latere leeftijd naast zijn gewone
baan in de avonduren theologie is gaan studeren en pas op 64jarige leeftijd onbezoldigd predikant is geworden. Dat was de
goede, oude tijd waarin je gelijk moest gaan werken en studeren
lang niet voor iedereen weggelegd was.
Ds. Otto is aan de Universiteit van Utrecht afgestudeerd met als
hoofdvakken praktische theologie en godsdiensteconomie. Bij
praktische theologie ligt de nadruk op o.a. pastoraat, preekkunde,
catechese, didactiek en gemeenteopbouw. Ook heeft hij promotieonderzoek gedaan en een opleiding missionaire specialisatie
gevolgd.
In 2005 is ds. Otto predikant geworden van de Ambrosiuskerk in
Waalwijk en vanaf 2017 heeft hij als deeltijdpredikant in Tilburg
gewerkt.
Aangezien ik zelf veel steun heb gehad aan de coronavieringen
die vanuit de Protestantse gemeente in Tilburg vanaf 15 maart via
het internet te zien waren, was ik benieuwd hoe die tot stand zijn
gekomen. Ds. Otto had al vroeg in de gaten dat de kerken ‘op
slot’ zouden gaan en kwam toen met het plan om iets online te
gaan organiseren. Hij heeft toen Eric v.d. Berg van Isimedia gebeld en zijn plan met hem besproken en gevraagd “hoe gaan we
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het doen?”. Met steun en medewerking van diverse mensen zijn
toen de vieringen tot stand gekomen. U kunt ze op coronavieringen.nl nog steeds terugkijken en luisteren. Helaas zijn ze nog
steeds actueel maar gelukkig ook de moeite waard!
Verder is ds. Otto als schoolpastor en vertrouwenspersoon actief
op de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk en internetdominee
bij de pioniersplek MijnKerk.nl. Verschillende preken van hem zijn
te beluisteren op www.takeapreek.nl.
Omdat ds. Otto juist ook buiten de kerk zichtbaar wil zijn als dominee, heeft hij er in de afgelopen jaren bewust voor gekozen om
geen fulltime predikant te zijn.
Al met al heeft ds. Otto een volle agenda. Op mijn vraag wat zijn
hobby’s zijn, blijft het best lang stil. Muziek is een grote liefde wat
ook blijkt uit zijn jarenlange lidmaatschap bij Laudate Dominum
dat hij sinds 2016 dirigeert en hij houdt van pianospelen als daar
tijd voor is. Ook probeert hij op zijn tijd hard te lopen. Zijn vrije
tijd wordt verder besteed aan zijn vrouw Marijke die vier dagen
per week werkt bij Interfood in Bladel en natuurlijk aan dochter
Hannah van tweeënhalf. Ook huishoudelijke taken zijn hem niet
vreemd, maar of dat een hobby is betwijfel ik (als ik naar mezelf
kijk tenminste).
Als ik opper dat we wel enigszins een vergrijzende gemeente zijn,
word ik onmiddellijk gecorrigeerd dat hij liever spreekt van verzilvering. Ik moet toegeven dat dat veel beter klinkt.
Namens ons wil ik ds. Otto van harte welkom heten en veel succes wensen in de samenwerking met onze gemeente. Laten we er
met zijn allen de schouders onderzetten. De laatste maanden
hebben we goed kunnen merken hoezeer we elkaar missen in de
wekelijkse contacten. We hopen en vertrouwen op betere tijden.
Joke Jansen
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DE JARIGE 75+ IN FEBRUARI
6 febr.
6 febr.
11 febr.
12 febr.
15 febr.
19 febr.
25 febr.
3 maart
5 maart

(en begin maart)

Mevr. M. van Achterberg-van Drongelen
Mevr. M. Moerman-van Overstraten Kruysse,
Dhr. J. Rozenbrand,
Mevr. A. Versteeg-Rosenbrand
Dhr. C.A.J. Verhagen,
Mevr. A.G. Zwart-Bakkeren,
Mevr. F.T. Boersma-Spoelman
Mevr. G.M. Hoogendoorn-Maijers
Mevr. P. Westerink-van Loon

Namens de gemeente: Hartelijk Gefeliciteerd en wij wensen u een gezegend
nieuw levensjaar toe!
De bloemen uit de kerk zijn als groet van de
gemeente gegaan naar Nel Wagemakers, Fam.
Van Cappellen, Fam. Knoop, Mevr. Baarslag–Molendijk, Mevr.
Westerink-van Loon, Dhr. Mandemakers en Dhr. Both.
100 jaar
Op 6 februari hoopt ons oudste gemeentelid, mevrouw M. van Achterberg-van Drongelen de leeftijd van 100 jaar te bereiken. De leeftijd der zeer
zeer sterken. Wij wensen u een fijne verjaardag
en Gods zegen toe.
In deze tijd zal haar verjaardag minder uitgebreid
gevierd kunnen worden, daarom is het leuk om haar met een
kaartje te verblijden om dit heugelijk feit te herdenken.

Mutaties
In de ledenadministratie van de afgelopen periode
Overleden op 2 december 2020: Mw. K. de Rooij – Bouman,
Verhuisd:
Dhr. W.T. Wiersma
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Naar: Gerard Knuvelderstraat Waalwijk
Mw. C. van Gijzel-Rosenbrand
Naar: Fazant Sprang-Capelle
Mw. J. Crielaard-Vos
Naar: Koetshuislaan Waalwijk

De heer en mevrouw Hulst
waren op 12 januari 60 jaar getrouwd!!!
Dat heet een diamanten bruiloft en vertelt
hoeveel waarde het heeft om dit te mogen
vieren. Namens de gemeente De Brug:

Van harte gefeliciteerd
en nog vele mooie, zonnige,
gelukkige jaren toegewenst waarin u Gods
nabijheid zult ervaren

Geloofsgesprek gaat door
Al veel jaren achtereen houden we in onze kerk gesprekken onder
andere over beelden van God, bidden, twijfel, geluk, zin in je leven. Vorig jaar konden we maar één gesprek houden, omdat het
coronavirus toesloeg en dat virus is jammer genoeg nog niet bedwongen. Toch willen we juist dit jaar gesprekken houden over
hoe het coronavirus ons geloofsleven heeft beïnvloed. We weten
dat geloof ons niet beschermt tegen het virus, en ook dat we er
stellig verschillend mee omgaan. Zorgt je geloof voor meer vertrouwen in de onzekere situatie waarin we verkeren, of voel je dat
je geloof je toch te weinig helpt? Daar willen we met elkaar over
praten.
Hoe willen we het geloofsgesprek houden?
We willen gemeenteleden opzoeken en vragen met een of twee
van ons in gesprek te gaan. Een andere mogelijkheid is via een
oproep in de zondagsbrief enkele vragen te beantwoorden en die
aan ons door te geven. Zo kunnen we alle reacties van gemeenteleden die hieraan willen meedoen, verwerken, daarover verslag
doen en in de augustusmaand een kerkdienst houden.
We hopen van harte dat u mee wilt doen.
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Namens de werkgroep geloofsgesprek,
Jan de Gruijter

Levensweg
In deze tijd gaat veel anders dan we gewend zijn. Maar de verhalen gaan door! Juist nu is het mooi om stil te staan bij de Veertigdagentijd, zowel in de kerk als thuis. In de Veertigdagentijd leven
we toe naar Pasen. In Kind op Zondag is een mooi project met als
centrale thema: ‘Levensweg’. Omdat we nog niet weten wat allemaal mogelijk is bereiden we de Veertigdagentijd voor de kinderen digitaal voor en hebben we mooie posters waarin de Levensweg van Jezus aan de orde komt. Alle gezinnen krijgen, naast de
werkjes thuis, ook een gezinsboekje met verwerkingen en verhalen.
Levensweg is ook een bordspel, we nemen jullie mee met het
‘spel’ op de levensweg van Jezus op weg naar Pasen.
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Zondag 21 februari - Marcus 1: 12–15

Wat een plek.
Jezus gaat naar de woestijn.
Daar wordt hij 40 dagen op de
proef gesteld door satan. Er
zijn wilde dieren, maar ook
engelen die voor hem zorgen.
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Zondag 28 februari – Marcus 9: 2-10

Tussen hemel en aarde
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen
een berg op. Boven op de berg worden
Jezus’ kleren helder wit. Ook verschijnen Mozes en Elia, twee profeten uit
vroegere tijden. Er klinkt een stem uit
de hemel die zegt: ‘Dit is mijn geliefde
Zoon’.
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Doe je best om de kleurplaat zo mooi mogelijk in te kleuren!
Op een dag nam Jezus drie leerlingen met Zich mee naar een hoge berg, Petrus, Jacobus en Johannes. Ook verschijnen Mozes en
Elia, twee profeten uit vroegere tijden.
Op de berg werd zijn gezicht zo licht als de zon en zijn kleren
werden stralend wit. Uit de hemel kwam een stem: ’’Dit is mijn
Zoon, die Ik liefheb. Luister naar Hem!” De leerlingen van Jezus
vielen van schrik op de grond. Maar Jezus kwam bij hen staan en
zei: ”Sta op, wees niet bang!”
Terwijl ze de berg afliepen, zei Jezus tegen hen: ”Vertel niemand
wat jullie hier hebben gezien, voordat Ik uit de doden ben opgestaan.
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Niet meer van deze tijd
De traditie dat eerst de oudste dochter hoort te trouwen, grijpt
diep in op het leven van Jakob die verliefd is op de jongste.
Jakob is woest. Niet een beetje kwaad, maar woedend, razend,
furieus. Laban, zijn schoonvader, heeft hem een streek geleverd.
Zijn schoonvader ja, de vader van zijn vrouw. Gisteren is de bruiloft gevierd, een feest waar hij zeven jaar op heeft moeten wachten. Want zo lang al is hij verliefd op Rachel. Gisteren kon hij haar
eindelijk in zijn armen sluiten. Ze zag er prachtig uit. Helemaal
volgens de traditie, in een mooie jurk, met een sluier voor haar
gezicht.
Jakob kon haast niet wachten tot de plechtigheid voorbij was.
Laban gaf de bruid weg, allebei gaven ze hun jawoord, de ringen
werden gewisseld, en zo werden ze voor de rest van hun leven
aan elkaar verbonden. Toen volgde een feest met een hoop
drank. Dat waren ze zo gewend. En toen, diep in de nacht, waren
ze eindelijk samen in hun eigen bed in hun eigen tent.
Zeven jaar had hij voor Rachel moeten werken en op haar moeten
wachten, maar nu was ze dan eindelijk zijn vrouw. Maar toen het
licht werd, de volgende morgen, kreeg Jakob de schrik van zijn
leven. Naast hem in bed lag niet Rachel, zijn liefste, maar Lea,
haar oudere zus. ‘Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen? Ik heb toch
zeven jaar voor Rachel gewerkt?’ Laban, zijn schoonvader, antwoordde: ‘Het is hier de gewoonte dat eerst de oudste zus trouwt
en dan pas de jongste. Dat is traditie’.
Geen wonder dat Jakob boos is. Wat is dat voor een traditie, die
mensen laat trouwen die elkaar helemaal niet willen? Dit verhaal
laat zien dat tradities soms diep ingrijpen in het leven van gewone
mensen. Soms zijn tradities mooi en waardevol, soms staan ze
het geluk van mensen in de weg en zijn ze oneerlijk. Wat is dan
belangrijker? De traditie of het leven van nu?
(Genesis 29: 14b-26)
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Kerk-School-Gezinsdienst 31 januari 2021
Wat doe je met een Kerk-School-Gezinsdienst als de scholen
‘dicht’ zijn? De werkgroep Kerk-School-Gezin heeft er voor gekozen om het thema ‘Dieren in de Bijbel’ een jaar op te schuiven.
Maar….
Wij, onze voorganger Matthea Klaasse en ik, willen er op 31 januari toch graag een speciale dienst van maken waar kinderen
een vooraanstaande plek krijgen. We maken er dan een KerkGezinsdienst van en willen het thema met dieren toch een plek
geven in de dienst.
We gaan de kinderen vragen een dierenknuffel aan
ons te geven die met ons
naar de kerk gaat in plaats
van de kinderen zelf. De
gezinnen krijgen van ons
een ‘pakketje’ om tijdens
de dienst te gebruiken. Die
worden een paar dagen
voor de dienst op 31 januari afgegeven, zodat ik de
knuffels mee kan nemen.

We zullen tijdens het kindermoment extra aandacht besteden aan
de knuffels van de kinderen en de liederen aanpassen. Zo proberen we er een mooie online dienst van te maken voor jong en
oud.
We hopen dat u en jullie allemaal kijken!
Groetjes,
Matthea Klaasse en Brenda Kerkdijk
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Hoi jeugd en ouders,
We hadden als jeugdraad en leiding leuke ideeën en mooie plannen voor onze jeugd in seizoen 2020–2021, maar we hebben nog
niet zo veel kunnen uitvoeren, eigenlijk helemaal niks.
Niemand kan daar iets aan doen dus we treuren niet te lang en
maken er maar het beste van ook al is het mega saai en wordt
zelfs wandelen met je ouders een leuke bezigheid.
We zetten de ideeën ‘even in de koelkast’ zoals ze dat dan zeggen
en hopen op normale tijden; die gaan weer komen dat weten we
zeker.
Ik heb begin januari overleg gehad met ds. Otto Grevink. Hij
komt vanaf 1 februari als predikant naar onze gemeente. Wat
kunnen we dit seizoen nog doen voor de jeugd? Dat kunnen we
eigenlijk niet inschatten en niets is nu nog duidelijk. We worden
gestuurd door de ontwikkelingen van het coronavirus en kunnen
geen strakke planning maken.
We waren het er samen wel over eens dat we heel graag een
‘stipje aan de horizon’ willen hebben om naar uit te kijken. We
hebben afgesproken om op zondag 27 juni een jeugddienst in
te plannen, samen met de Gereformeerde kerk in ‘s Gravenmoer.
Deze laten we doorgaan mits we weer met elkaar naar de kerk
mogen en geen beperkingen hebben. We willen graag een band
uitnodigen en er een feestelijke jeugddienst van maken, een
beetje een bevrijding van alle beperkingen.
Lukt dit niet in juni dan gaan we er een mooi startjeugddienst van
maken in het najaar, de jeugddienst komt er hoe dan ook!!
We willen ook de catechisaties in onze gemeente weer oppakken
vanaf het nieuwe seizoen. Ds. Otto Grevink en ik gaan dat samen
doen. We zullen jullie uitnodigen als we zover zijn.
We laten jullie weten als er plannen zijn maar vooralsnog zitten
we een beetje ‘klem’. We zien dat jullie het online gedoe ook een
beetje beu zijn dus daar gaan we niet heel veel energie in steken.
Het gaat om de fysieke ontmoeting en het echte contact, niet via
het beeldscherm!
Hou nog even vol en keep in touch.
Groetjes, Brenda namens de Jeugdraad
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Hallo allemaal,
De Kindernevendienst gaat al een tijdje digitaal. Het is heel jammer dat we niet samen met de kinderen kunnen lezen, knutselen
en lekker kletsen tijdens de kerkdiensten. Ik denk wel dat we er
als leiding toch het beste hebben uitgehaald en dat we heel blij
mogen zijn met de medewerking van de ouders.
Zoals we verteld hebben, hebben alle kinderen een mapje gekregen waar ze per zondag de werkjes en het verhaal in kunnen
doen. Wij vullen de materialen aan zolang we nog niet met elkaar
kerk kunnen vieren. Ik krijg elke week leuke foto’s van de kinderen die werken aan de knutsels en kleurplaten, heel leuk.
Als we in de gelegenheid zijn laten we ook de foto’s zien op de
beamer, zo zijn de kinderen er toch bij betrokken. We hopen dat
we niet zo heel lang meer hoeven te wachten om weer naar de
kerk te mogen maar we durven nog niets in te plannen.
Als er in februari nog zaken versoepelen dan communiceren we
dat via de zondagsbrief. Bij geen bericht blijft de oppas en kindernevendienst nog even een online meeluisteren en meekijken.
Groeten,
Brenda Kerkdijk namens de kindernevendienstleiding

Pioniersplek Zin op School – een terugblik
Het eerste jaar van Pioniersplek Zin op School op de Juliana van
Stolbergschool in Waalwijk is tot nu toe totaal anders gelopen dan
we hadden verwacht. Dat geldt voor iedereen, en dus ook voor
ons. De coronacrisis zorgde ervoor dat we onze plannen moesten
herzien. We konden niet met ouders praten op het schoolplein,
geen Kliederklassen organiseren met kinderen en ouders, waar
we bij de opening zo enthousiast mee begonnen waren. En twee
van onze teamleden moeten buitengewoon voorzichtig zijn vanwege hun gezondheid en zitten thuis. Het lukte wel om in te spelen op de behoefte van niet alleen onze school, maar ook van omliggende scholen om filmpjes te maken over Bijbelverhalen. Tijdens de periode in het voorjaar dat de kinderen thuis zaten deelden we eerst filmpjes over de verhalen van het Bijbelproject, toen
over de tijd naar Pasen, daarna naar Pinksteren, en voor in de
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klassen bleven we tot de zomer voor onze school filmpjes maken,
bijv. over de reizen van Paulus. Steeds leidden we de verhalen in
vanuit de situatie waar we met elkaar inzitten – met een steeds
weelderiger haardos vanwege de sluiting van de kapsalons
.
Ook organiseerden we een online paasviering met Marcel Zimmer
en Matthijs Vlaardingerbroek. Na de zomervakantie organiseerden
we opnieuw een online viering met Marcel Zimmer over ‘Back to
school’. Alles is terug te zien op het youtube-kanaal van Zin op
School.
Na de zomer wilden we graag weer iets met de leerlingen gaan
doen, ook al konden we daar niet de ouders bij uitnodigen en
moesten teamleden thuisblijven. Met hulp van vrijwilligers en de
geweldige conciërges van school zijn we bezig geweest om een
kerstfilmpje te maken, waarin jonge kinderen het kerstverhaal
vertellen zoals zij zich dat herinneren, en oudere kinderen dat
verhaal uitbeelden. Het filmpje werd onderdeel van de kerstviering die noodzakelijkerwijs in de klassen werd gehouden. Ook
gaven we de kinderen een kerstspel mee dat ze in hun gezin en
familie konden spelen, ook op afstand via Zoom e.d. Zo kwam het
kerstverhaal ook ter sprake in de gezinnen, ook al konden we niet
met de gezinnen iets doen op school.
De klankbordgroep met vertegenwoordigers van verschillende
kerken en de school heeft ons in oktober bemoedigd met de
mooie resultaten die zij zien. Wijzelf voelen de kwetsbaarheid van
ons team en de moeite om de oorspronkelijke plannen los te laten. We kunnen minder in gesprek met ouders en leerlingen dan
we wilden, en proberen op een creatieve manier te ‘zenden’ en
kinderen bij ons pionierswerk te betrekken.
Daarom zouden we ook uw gebed willen vragen voor ons team.
Om de gezondheid van Patricia en Sandra, en om mensen die ons
team zouden kunnen versterken. We hadden gehoopt vanuit activiteiten ouders te vinden die onze missie mee zouden willen
vormgeven, maar dat lukt nu logischerwijs niet. Wilt u ook bidden
voor de creativiteit die nodig is om onze plannen op een andere
manier vorm te geven en in contact te komen met leerlingen en
hun ouders?
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Tenslotte hopen we in 2021 een tweede pioniersjaar in te gaan.
Daar is uw steun onontbeerlijk voor. Mocht u ons werk willen
steunen, dan is uw gift van harte welkom op
www.zinopschool.nl/steun-ons (ANBI-status; uw gift is aftrekbaar). Kijkt u eens op onze website voor actuele informatie:
www.zinopschool.nl/actueel. Van harte welkom, en dank u wel
voor uw belangstelling.
Dominee Otto gaat met
kinderen in gesprek over
hoe ze om kunnen gaan
met sociale media.
Namens
Pioniersplek Zin op School,
Sandra Gaakeer, Patricia
Slosse, Tascha van de Wouw en ds. Otto Grevink

Kaarten en postzegels e.d.
Afgelopen tijd heeft u misschien aardig wat
(kerst)kaarten ontvangen.
De doos, die onder de haltafel in de kerk staat
met als doel alles te verzamelen voor de zending, blijft leeg. Het is niet anders in deze tijd.
Postzegels afscheuren en kaarten bewaren, die
anders in de prullenbak na de kerst verdwijnen; graag meenemen
naar de kerk en in de doos doen s.v.p., als het weer kan! Oude mobieltjes en cartridges mogen ook erin. Bellen kan ook (0416) 857741,
dan maken we een afspraak om het op te halen. Of eventueel brengen/in de brievenbus doen bij Reiger 46, Sprang-Capelle.
Wat betreft dubbele kaarten kunt u de beschreven kant eraf knippen
en de rest bij de gewone kaarten voegen.
Ik krijg nog weleens de vraag: waar gaat dat naar toe? Even ter herinnering: wij zorgen, dat alles in St. Willibrord komt en vandaar gaat
het naar de PKN in Utrecht.
Hartelijk dank!
Vriendelijke groet, Hans en Pauline Schouten
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Hallo allemaal
Een terugblik op de alternatieve kerstmarkt.
En toen was het weer tijd voor de kerstmarkt. Maar ja hoe doe je
dat in coronatijd. Wij als commissie zagen het eigenlijk niet zitten
en hadden geen idee hoe we dit aan moesten pakken.
Maar dan hadden we buiten Lotte Lagrouw gerekend, want zij
kwam met het idee om de kerstmarkt op een andere manier te
doen, n.l. via bestellijsten, zodat er toch nog wat geld voor de
kerk en het goede doel opgehaald zou kunnen worden.
Lotte en Armand hebben toen een prachtige bestellijst gemaakt,
en jullie hadden een korte tijd om te bestellen. Maar de bestellingen bleven binnenkomen! Het bleek een grandioos succes. Daar
hadden we niet op durven hopen.
De activiteitencommissie moest aan de bak en snel ook.
Er werden mensen benaderd om te
koken. Er werd materiaal ingekocht
voor de kerststukken, doordat we
eigenlijk niets wilden doen hadden
we ook haast geen materiaal.
Er werd nog groen aangedragen
door gemeenteleden en Bert van
Wijlen was zo aardig zijn kantine
weer voor ons te reserveren.
We hebben in drie dagen tijd 96
kerststukken gemaakt met vrij weinig mensen, want dat kon nu niet
anders.
Wist u dat er:
43 liter erwtensoep is gekookt,
23 liter tomatensoep,
51 porties boerenkool en
38 porties zuurkool.
Het logistieke gedeelte werd door Lotte en
haar team verzorgd, zodat iedereen zijn bestelling netjes thuisbezorgd kreeg.
En ja natuurlijk ging er ook wel eens wat mis, maar ja het was
dan ook de eerste keer. We kunnen daar dan ook weer van leren.
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Wij willen een ieder die bij ons een bestelling heeft geplaatst en
die op wat voor manier dan ook heeft meegeholpen héél, héél
hartelijk bedanken.
Met z’n allen hebben we er een gigantisch succes van gemaakt.
De opbrengst is € 2.320,50.
Dit bedrag wordt verdeeld over de kerk en een goed doel.
Nogmaals hartelijk bedankt,
Namens de activiteitencommissie, Ellis, Marjanne en Dieter

Lieve mensen, wat een geweldig initiatief is dit geweest!!!
Wat een berg werk hebben jullie verzet en dat in één week.
Maar de opbrengst is verbazingwekkend € 2.320,50 !!!!
De gemeenteleden hebben er van mee gesmuld en de geur van
de narcissen en de kleur van de amaryllissen hangt nog in onze
kamers!
BEDANKT !!!! BEDANKT !!!! BEDANKT !!!!!
De Paaskaars
Ook in deze vreemde tijden waarin we niet zelf naar de kerk kunnen,
gaan de diensten in onze kerk door. Misschien wel JUIST in deze
vreemde tijden. En ook wordt er dit jaar weer een nieuwe Paaskaars
de kerk ingebracht in Paaswake of op Paasmorgen.
De Commissie Eredienst heeft daar een mooie kaars voor uitgezocht.
En omdat we als gemeente waarschijnlijk voorlopig nog niet allemaal
in de kerk zelf de diensten kunnen bijwonen, leek het ons een mooi
idee om ook u in de gelegenheid te stellen een kleine huispaaskaars
aan te schaffen. Dit is een kaars van 25 cm hoog en 6 cm doorsnee,
met hetzelfde "plaatje" als de kaars in de kerk. Dat is op een donkergroen kruis van boven naar beneden zon, korenaren, druiventros en
twee vissen.
De kaars kunt u bijvoorbeeld branden als u thuis via youtube de
dienst volgt. Als u dat wilt, kunt u een kaars bestellen door vóór 23
februari een bedrag van € 20,50 over te maken op de bankrekening
van de kerk, nr. NL67 RABO 0373 7346 11, onder vermelding van
"huispaaskaars". Wij zorgen dan dat de paaskaars in de week voor
Pasen bij u wordt thuisbezorgd.
Commissie Eredienst
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Een gebed van scriba ds. René de Reuver
Het zijn zware en verdrietige tijden voor ons allemaal. Het duurt
al zo lang. De coronapandemie houdt ons allen in de greep. Gelukkig is er een begin gemaakt met vaccineren. Maar nog is het
einde niet in zicht… De gevolgen van de pandemie zijn zwaarder
dan ooit. De lockdown duurt voort. Varianten van het virus maken
het nog zorgelijker waardoor we adviseren in het geheel niet
meer te zingen in onze online kerkdiensten.
Wanneer kunnen we weer gewoon bij elkaar komen en uit volle
borst zingen? Wat rest ons nog als gemeente van Christus? Wat
zullen we bidden?
Worstelende met het advies om niet meer te zingen in de eredienst hielpen mij de eerste woorden uit de berijming van Psalm
65: ‘De stilte zingt U toe, o Here’. In de onberijmde versie: ‘U
komt toe stilheid, een lofzang!, o God, op Sion’ (Psalm 65:2,
Naardense vertaling). Deze woorden troosten mij in deze verdrietige situatie. De noodgedwongen stilte, het niet hardop zingen in
de eredienst is ook aanbidding, toewijding en lofprijzing van God.
God die troont op de lofzangen van Israël (Psalm 22:4) hoort ook
ons zwijgen als loflied.
Psalm 65 geeft woorden aan mijn gebed in deze tijd van lockdown.
De bundel met Verzamelde liedteksten (2018) van Huub Oosterhuis draagt de titel: Stilte zingen. Deze bundel opent met onderstaand lied, vrij naar psalm 65:

Ds. René de Reuver
Scriba generale synode

Stilte nu. Voor U.
Stilte zingen had ik u beloofd.
Hoor dan.
Hoor dan wie?
Mij - wie mij?
Die deze mens ben
die hier neerligt
nietig schuldbeladen
die wil opstaan
ander mens wil zij
nieuw ik.
Stilte nu.

29

Geschenk
Ik -Tolleke- zit regelmatig in de kerk ‘De Brug’. Helaas,
nog steeds niet hoor. Misschien is het na 9 februari 2021
anders. Tolleke vreest het ergste. Houd moed, het is niet
alleen maar kommer een kwel. Echter, je moet er wel
oog voor hebben.
Weet u nog wat het thema was van de vierde advent bij
het project voor de kindernevendienst? Kindernevendienst, zie ik u denken? Ja, er was thuis in de huiskamer
in verschillende gezinnen kindernevendienst. Daar wordt
Tolleke warm van. Maar even terug naar dat thema. Dat was:
Wat een geschenk! Dat kan geen toeval zijn ……
Want die week had Tolleke gelezen dat onze kerk
€ 100.000,00 had gekregen. Wie zei er ook alweer
dat onze kerk over een paar jaar zou verdwijnen?
Maar dan moet eerst die € 100.000,00 op. Wat
een geschenk!
Het kan niet op, want een paar dagen erna hoorde
Tolleke dat we de kerkdienst ook live kunnen zien.
Tolleke zat op 20 december in zijn zondagse pak
voor de laptop. Iedereen zou aan hem kunnen
zien dat hij blij was om op deze manier de kerkdienst te beleven.
Helaas de live stream is alleen maar zijn kant op en niet terug.
Dat is een kleine domper op de feestvreugde. Maar wat een geschenk. Ja, Tolleke zag natuurlijk wel dat het nog even wennen
was. Maar het komt goed, dat weet hij zeker.
En die middag van de 20ste december zat Tolleke weer voor de
laptopbuis. Hij kon er niet genoeg van krijgen. De vierde adventsvesper werd natuurlijk ook live uitgezonden. En dat was weer genieten. Wat kan die Albert Megens toch fijn vertellen. Hij vertelde
over zijn geschenk van onze Lieve Heer: een echte beschermengel. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor hem. Wij kunnen allemaal dat geschenk aanvaarden.
Toch nog even terug naar de kindernevendienst. Wat was daar nu
het geschenk? Dat jongetje onder de kerstboom pakte bijna zijn
cadeautje uit. Wat er in zat? Dat is te lezen in Lukas 2 ……
Tot een zondag,
Tolleke Bijbelvast
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“GEDENKT UW VOORGANGERS” (31)
Ds. B.A. Bos (1965-1966)
Ds. Bos is een korte tijd als hulppredikant aan de gemeente van
Vrijhoeve-Capelle verbonden geweest maar het was een man met
een veelbewogen ambtelijke loopbaan. Zo diende hij drie kerkverbanden als dominee en was als predikant jarenlang verbonden
aan het Nederlandse leger.
Berend Adam Bos (Bea voor intimi) werd op 3 februari 1901 in
Arum (Friesland) geboren waar zijn vader de Gereformeerde kerk
diende als predikant.
Samen met zijn broers C.G. en F.L. Bos trad hij in de voetsporen
van zijn vader. In 1927 werd hij bevestigd als dienaar des Woords
aan de gemeente van Haarlemmermeer Oost. Deze gemeente
was kort daarvoor gescheurd door de kwestie Geelkerken (heeft
de slang in het paradijs wel of niet gesproken). Met veel strijd
heeft ds. Bos deze gemeente weer bijeengebracht. Deze strijdbare houding zal ook de rest van zijn loopbaan kenmerken; zwart of
wit, recht door zee, vriend of vijand, als ds. Bos een koers voor
ogen had ging hij daar ook voor. Spoedig kwamen er beroepen en
hoewel hij graag het beroep van Urk had aangenomen werd het
Assen. Hier werd hij tijdens de mobilisatie ook als legerpredikant
opgeroepen.
Na de Duitse bezetting werd hij voor een aantal maanden opgesloten in een interneringskamp en na zijn vrijlating nam hij de
herdersstaf in Assen weer op. Maar zijn strijdbare aard bracht
hem al snel in het verzet. Joden werden geholpen en geallieerde
soldaten die met hun vliegtuigen waren neergestort werden mede
door hem in veiligheid gebracht. (Een activiteit waarvoor hij na de oorlog een hoge Engelse onderscheiding kreeg.) Maar helaas
werd ds. Bos gevangengenomen en naar het
kamp St. Michielsgestel gebracht. Daar heeft
hij de dood onder ogen moeten zien. Samen
met zeven medegevangenen werd hij ter
dood veroordeeld en stond hij voor het vuurpeloton. Na hen geestelijke bijstand verleend
te hebben werd het vuur geopend en iedereen stierf behalve ds. Bos.
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Hijzelf sprak later altijd met ontroering hierover dat God als door
een wonder hem gespaard en bevrijd had. Hij werd vrijgelaten en
terug in Assen wachtte hem een andere strijd, nu binnen de kerk:
de vrijmaking. In september 1944 ging hij met een groot gedeelte
van de gemeente hierin mee. Hij diende de Gereformeerde Vrijgemaakte kerk in Voorburg een tijd totdat in 1947 de dienst
Geestelijke verzorging onder de militairen weer een beroep op
hem deed en hij opnieuw legerpredikant werd. Spoedig kwam ook
de teleurstelling en twijfel over zijn keuze van vrijmaking en in
1950 kwam het tot een breuk. Onder zijn leiding gingen hij en
een groep predikanten weer terug naar de Gereformeerde kerken
(de actie-Bos). In de jaren die volgden maakte hij carrière in het
leger. Van legerpredikant werd hij directeur van het vormingscentrum voor militairen in Beukbergen. In 1963 werd hij benoemd tot
hoofdpredikant. Maar hier wachtte hem ook weer een strijdpunt.
Binnen de geestelijke zorg brak een discussie los over pacifisme
en hoe om te gaan met atoomwapens. Met name zijn hervormde
collega ds. Diekerhof had hier een duidelijke mening over. Deze
hervormde legerpredikant kwam in botsing met de legerleiding
vanwege zijn standpunt over kernwapens. Hij volgde een uitspraak van de hervormde synode uit 1962 die kernwapens afwees.
De kwestie kreeg nog een staartje, nadat de gereformeerde kerken zich met de kwestie gingen bemoeien. Zij schaarden zich achter het standpunt van de legerleiding. Dat leidde tot een kleine
koude oorlog tussen de gereformeerden en de hervormden. Heel
bijzonder, omdat de dienst protestantse geestelijke verzorging
voorloper op het gebied van oecumene was. De discussie liep zo
hoog op dat ds. Bos zich genoodzaakt voelde een paar maanden
voor zijn emeritaat zijn ontslag aan te bieden en kwam daardoor
in conflict met minister de Jong van Defensie. Dit was ook de reden dat, toen hij als dank voor zijn werk geridderd zou worden in
de orde van de Nederlands Leeuw, hij deze onderscheiding resoluut afwees.
Het kenmerkt ds. Bos dan wel weer dat hij snel de draad oppakte
en eind 1965 tot hulpprediker word benoemd in de gereformeerde
kerk van Vrijhoeve-Capelle. Er was blijkbaar al een band ontstaan
want door de jaren heen ging hij al met regelmaat voor in de
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zondagse diensten. Over de korte tijd dat hij hier gewerkt heeft is
weinig bekend gebleven. Ds. Bos heeft wat pastoraal werk verricht en hij preekte regelmatig op de zondagen, ook heeft hij enkele huwelijken bevestigd. Totdat een bloedziekte hem het werken onmogelijk maakte en hij het alles moest neerleggen. Later
ging het gelukkig wat beter.
De wereld veranderde en ook de kerk ging hierin mee. Dit kon in
het gereformeerde oog van ds. Bos maar weinig bijval en genade
vinden. De oudere en zwakkere ds. Bos bleef toch strijden voor
zijn waarheid en op 74-jarige leeftijd vertrok hij voor enige tijd
naar Zuid Afrika om zijn dochter te bezoeken, maar ook nog even
een geformeerde kerk te stichten in Walvisbaai. Dan komt er een
telefoontje uit het verre Nederland en wel uit Urk. Een deel van
de gereformeerde kerk aldaar kan zich niet in het ‘moderne’ beleid van de landelijke kerk vinden en maakt zich los om als ‘dolerende kerk’ verder te gaan.
Een ouderling van de Dolerenden vraagt hem om hulp en ds. Bos
zegt: “Ik kom” en staat de volgende zondag al op de kansel in
Urk. In het jaar dat hij daar predikant is geweest, heeft hij de
dolerende gereformeerde kerk van Urk en hemzelf naar het verband van de Christelijke Gereformeerde kerk geleid. Ondanks zijn
leeftijd heeft hij daar naar eigen zeggen de mooiste tijd van zijn
leven meegemaakt bij het Urkervolk dat hem lief was. Toen er
een predikant beroepen werd kon hij in dankbaarheid het werk
loslaten en nog een tijdje als kerkganger de kerk bezoeken.
Een heftige ziekte openbaarde zich en binnen een paar maanden
stierf ds. Bos op 76-jarige leeftijd. Hij werd begraven op het
nieuwe kerkhof op Urk.
Met ds. Bos was er een markant figuur heengegaan. Een man die
veel vrienden en veel vijanden had. Een man die altijd strijdbaar
was, tegen kerksystemen, tegen moderne theologie, tegen moderne ideeën in de geestelijke verzorging. Rechtvaardig en dwars
door zee. ’Alleen Jezus Christus en Die gekruisigd’, dat was zijn
doel en bij Hem mag hij nu rusten van al zijn aardse werken.
- wordt vervolgd Dieter Verbeek
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VANUIT DE DIACONIE/ZWO-groep
7 februari: Collecte Werelddiaconaat voor Bangladesh. Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De
overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud.
Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp,
maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming
kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.
14 februari: Deze collecte is bestemd voor De Bijbelvereniging.
Een hotelkamer is een uitgelezen plek om een Bijbel neer te leggen. In de rust van hun kamer kunnen hotelgasten Gods Woord
lezen. De Bijbelvereniging zorgt er voor. En niet alleen in hotels.
Elke overnachtingslocatie is een uitgelezen plek voor de Bijbel. Zo
liggen de Bijbels van de Bijbelvereniging ook in duizenden vakantiebungalows, bed & breakfastlocaties en op schepen. Ook in gevangenissen, zorginstellingen en hospices ligt de Bijbel van de
Bijbelvereniging voor het grijpen. Want ook dat zijn uitgelezen
plekken voor de Bijbel! Voor ziekenhuizen en zorgcentra wordt
vaak de Nederlandse uitgave van het Nieuwe Testament met de
Psalmen gebruikt. Voor verpleeghuizen en hospices zijn er boekjes met aansprekende bijbelteksten. Gevangenissen maken graag
gebruik van de Bijbels in meer dan 70 talen. Ook verrassend veel
kinderbijbels, in allerlei talen, vinden hun weg naar gedetineerden. Via allerlei wegen zijn er Bijbels beschikbaar voor zoekers.
Zo staan er al meer dan 1.500 Bible Boxen in Nederland. Een bible box is een kistje met 8 vakken, waarin totaal zo'n 100 Nieuwe
Testamenten kunnen worden geplaatst. De Boxen worden geplaatst in kerkgebouwen, stiltecentra, wachtkamers, ontmoetingsruimten, hotellobby's en bij recepties. De Bijbelvereniging kan dit
werk niet alleen. U kunt helpen. Met uw gebed door één of meerdere Bijbels voor uw rekening te nemen. Daardoor biedt u velen
in Nederland de kans om de Bijbel te gaan lezen.
21 februari: Heilig Avondmaal en de eerste zondag van de Veertigdagentijd.
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Het thema van de 40dagentijdcampagne 2021 is: ‘Ik ben er voor
jou’ (geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid).
Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika
of bij ons om de hoek. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het
leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is:
de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten
kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen,
de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij
ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid
gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dat
geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
Samen zijn we de kerk in actie. Doet u mee!
Jenny Verhagen

VVB 2021
De Actie Kerkbalans zorgt ervoor dat kerken hun inkomsten en
uitgaven in balans kunnen brengen. We vragen u hiervoor uw
toezegging te mailen naar
penningmeester@pkndebrug.nl onder vermelding van uw naam
en adres, aangevuld met het bedrag van uw toezegging.
Ook kun u via de website een formulier downloaden en dit zenden
aan de penningmeester of in de kerk in de daarvoor bestemde
bus stoppen.
Juist in deze tijd verzoek ik u zoveel mogelijk digitaal te reageren,
graag voor 15 februari a.s.
Na die datum worden leden die dan nog niet gereageerd hebben
per brief benaderd.
We rekenen op uw steun.
Namens College van Kerkrentmeesters PKN de Brug
Johan de Bont, Penningmeester

