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IK BEN ERBIJ
Ik ben erbij, wanneer jij zit met vragen
die almaar blijven woelen in je hoofd
als jij te kampen hebt met tegenslagen
en het leven niet zo is als was beloofd.
Ik ben erbij, wanneer de nacht gebroken
en de dag een vermoeide worsteling is
als jij van liefde en warmte verstoken
een groot deel van de levensvreugde mist.
Ik ben erbij, je hoeft niets op te houden
geen schone schijn of heiligheid.
Ik weet hoe jij je voelt en zal zorgen
dat je hier doorheen komt mettertijd.
Ik ben erbij en neem je in Mijn armen
als de berg te hoog is en het dal te diep.
Ik zorg voor je en zal je niet beschamen
omdat ik Vader ben, die jou eens schiep.
Ik ben erbij en jij hoeft
enkel uit te rusten
dicht bij Mijn hart,
daar is plaats voor jou.
Ik draag je tot je weer
kracht hebt om te lopen
en hoop dat je nu weet
hoeveel Ik van je hou!

Jolanda Holleman-Kropff
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MEDITATIE
Eenzaamheid is het eerste waarvan God zei dat het niet
goed was!

We leven in de eenzaamste eeuw ooit. Dat zegt de bekende Engelse econoom Noreena Hertz. Zij heeft een boek geschreven getiteld ‘De eenzame eeuw’. Daartoe heeft ze veel mensen gesproken. Wat denkt u van een eenzame man, gescheiden, kind op
grote afstand, weinig vrienden, lange werkdagen, die zich tegen
betaling laat knuffelen. Dat blijkt een groeiende trend. Maar ja, in
coronatijd valt dat ook nog weg. Nog even over die man die zich
tegen betaling laat knuffelen. Het heeft hem zoveel geld gekost
dat hij nu in zijn auto woont. Een uitzondering zou u kunnen denken. Dat blijkt niet uit de vele mensen die Hertz gesproken heeft.
Een Japanse alleenstaande bejaarde die diefstallen pleegt om in
de gevangenis te komen. Zij is niet de enige. En dat allemaal om
maar niet eenzaam te zijn.
Eenzaamheid blijkt een wereldwijd probleem. Ook in Nederland.
Denk aan alleenstaande ouderen, maar het blijkt dat ook veel
jongeren zich eenzaam voelen.
Noreena Hertz noemt de eenzaamheidscrisis een crisis van verbinding. Het is niet alleen: ik heb geen vrienden, of te weinig contact met familie, of ik weet niet wie mijn buren zijn. Eenzaamheid
omvat ook hoe we ons buitengesloten voelen door politici, hoe
afgesneden we ons voelen van onze school, ons werk, hoe machteloos, onzichtbaar en monddood velen van ons denken te zijn.
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Dat doet mij denken aan de profeet Elia. Hij is op de vlucht voor
koningin Izebel en trekt ver de woestijn in. Hij gaat daar onder
een bremstruik zitten en verlangt naar de dood. Na het wonder op
de Karmel waarin hij de grootheid van God kon laten zien, is zijn
wereld ingestort. Elia is zwaar depressief, zodanig dat de dood
voor hem nog de enige oplossing is. Een engel dwingt hem echter
te eten en hij krijgt een opdracht om verder te gaan als boodschapper van God (1 Koningen 19: 4).
En zoals Elia die daar eenzaam in de woestijn op zijn dood wacht,
zijn er dicht bij ons in de buurt mensen die ook eenzaam zijn.
Willen wij de engel zijn die de eenzame een bezoek brengt, een
telefoontje pleegt, een kaartje of een appje stuurt, iemand te
eten vraagt of noem maar op.
Juist in de coronatijd slaat het spook van eenzaamheid nog nadrukkelijker zijn slag. Zeker bij ouderen en in het bijzonder bij
hen die alleen zijn.
Een kerkgemeenschap zoals de onze zou een plek moeten zijn
waar we die eenzaamheid bestrijden. Wij voelen ons toch met
elkaar verbonden? Maar - kunt u zeggen - we mogen nu slechts
met maximaal 30 personen naar de kerk en na afloop is er maar
weinig contact met elkaar, vanwege de anderhalve meter afstand.
Wat nu?
Daarom een dringend appel op ons allemaal om een engel voor de
ander te willen zijn.
Terwijl ik bezig ben met deze meditatie belt een oudere vriendin
op. Ze woont alleen, heeft maar één zus, die nog nauwelijks contact met haar wil. Ze is blij om even haar relaas te mogen doen.
Het kwam me natuurlijk helemaal niet uit, even overwoog ik zelfs
het gesprek te beëindigen. Ik was immers druk, het gesprek
kwam me niet uit. Gelukkig dacht ik even later, wil ikzelf eigenlijk
wel een engel voor de ander zijn? Niets is eenvoudiger dan naar
de ander te wijzen.
Daarom toch een dringend beroep op u, maar ook op mijzelf. Laten we proberen om in deze moeilijke tijd wat voor elkaar te betekenen. Dan kunnen we laten voelen dat je misschien wel eenzaam bent, maar dat je je nooit alleen hoeft te voelen.
Jan de Gruijter

4

VANUIT JULIANALAAN 15
Afscheid ds. Jaap en Aline Bol
Helaas was daar vlak voor de afscheidsdienst op 11 oktober de
tweede golf van het coronavirus. Omdat we van maximaal 100
naar maximaal 30 kerkgangers terug moesten waren we genoodzaakt ons te beperken tot genodigden. Vanwege de betrokkenheid
van Aline bij ‘hoe we kinderen een plaats in onze kerkdienst geven’ waren dat vooral de gezinnen met jonge kinderen en de medewerkers van de nevendiensten.
Ondanks deze beperking was het een mooie dienst, waarin vanuit
kindernevendienst en peuterdienst cadeaus aan Aline werden
aangeboden.
Ik mocht namens u een fotoboek aanbieden met een keur aan
foto’s geselecteerd door Louise van Elderen en Ad Wagemakers.
Een bijzonder overzicht van 12 jaar predikantschap, waarvan u
intussen een groot deel kunt zien op de website. Het boek heeft
zijn doel niet gemist. Het doorkijken ervan blijkt aan ds. Jaap Bol
blije gevoelens op te leveren en dat heeft hij erg nodig.
Ook mocht ik een door Jaap en Aline gewenste afbeelding aanbieden van ‘De Jakobsladder’ geschilderd door Marc Chagall.
Gemeenteleden die er helaas niet bij konden zijn hebben een indruk van de dienst kunnen krijgen door te luisteren naar de kerkomroep en te kijken naar de foto’s op de website.
Voor de afscheidscadeaus werd van gemeenteleden € 959,ontvangen.
Daarvoor hartelijk dank. Het bedrag is praktisch gelijk aan de
kosten.
Op 14 oktober is Aline Bol verhuisd naar Woudenberg.
Over de diensten
Zolang de maatregel van kracht is dat er maximaal 30 kerkgangers naast de medewerkers aanwezig mogen zijn in de dienst,
zullen we met inschrijving moeten werken. Voorlopig kan men in
de week voor de dienst zich tot vrijdagavond aanmelden bij br.
Jan van Wijk, liefst per e-mail: jvwijk3v2w@gmail.com. Geef aan
met hoeveel mensen u wilt komen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk per antwoordmail bericht of er plaats voor u is.
Of telefonisch naar 0416-312798. Bij contact hoort u direct of er
plaats is. Spreek anders het antwoordapparaat in met vermelding
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van uw naam en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Aanmeldingen boven het maximum worden in principe voor de
volgende zondag genoteerd.
Voor de dienst op dankdag 4 november geldt iets vergelijkbaars. Aanmelden tot dinsdagavond.
Voor de bijzondere diensten op 8, 15 en 22 november zullen bepaalde groepen voorkeur krijgen. Daarbij zullen we aan anderen
vragen zich beperkt aan te melden. Per keer zal in de zondagsbrief van de voorafgaande week uitgebreider worden ingegaan op
de helaas noodzakelijke beperkingen.
Op 8 november is de kerk-school-gezinsdienst vooral bestemd voor de gezinnen met kinderen op de basisschool. De gezinnen zijn hierover al benaderd door onze jeugdouderling Brenda
Kerkdijk. Omdat naast medewerkers aan de dienst ook kinderen
t/m 12 jaar niet meetellen voor het maximum van 30 is er hopelijk enige ruimte voor andere kerkleden.
Op 15 november hopen we avondmaal te vieren. Zij die het
avondmaal in de kerk samen willen vieren hebben dan voorrang.
In andere kerken is gemeld dat men bij het luisteren naar de
dienst thuis zou kunnen meevieren door voor zichzelf een stukje
brood en een klein glaasje wijn klaar te zetten en op het moment
van de viering mee te doen.
In deze dienst hoopt Mirjam Maureau-Crezee op dwarsfluit muzikale medewerking te verlenen.
Op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken we de leden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Op
28 oktober wordt deze dienst voorbereid door de commissie eredienst en dan weten we hoeveel familieleden van de overledenen
aanwezig willen zijn. Of er dan nog ruimte voor anderen is binnen
het gestelde maximum is op dit moment nog onzeker.
Overleden
Op 28 september overleed br. Hendrikus Antonie Metzke. Hij werd
90 jaar. Op 2 oktober werd hij, na de dankdienst in onze kerk
voor zijn leven, begraven op de Algemene Begraafplaats aan de
Heistraat.
Op 2 oktober overleed plotseling zr. Daniëlle Elisabeth HeurterHelleman.
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Zij werd slechts 46 jaar. Na de herinneringsdienst in besloten
kring, in rouwcentrum “De Laatste Eer” op 9 oktober, werd zij
begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Tilburgseweg.
Omdat ze lid was van de Jeugdraad was haar overlijden in de
kring van het jeugdwerk een grote schok.
Gedenken we de nabestaanden van beide overledenen in onze
gebeden.
Zieken
Jan Rozenbrand en Bert Braspenning, ondergingen een geslaagde
operatie en werken thuis verder aan hun herstel.
Ambulant predikant
Er hebben twee gesprekken plaatsgevonden van een afvaardiging
van de kerkenraad met de beoogde ambulant predikant ds. Otto
Grevink.
In een constructief overleg is een werkplan opgesteld dat in de
komende vergadering van de kerkenraad zal worden besproken.
Verwacht wordt dat hij per 1 februari 2021 voor onze gemeente
beschikbaar is.
Henk Hoogendoorn

“Laat ons nu vrolijk zingen…..”
We hebben nu een predikant en ….dirigent!”
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EEUWIGHEIDSZONDAG
Op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken wij de overledenen die het afgelopen jaar van ons heen zijn
gegaan. In het bijzonder 10 leden van onze kerk.
Zoals het zich nu laat aanzien kunnen we slechts samenkomen
met 30 personen en dat zal dan alleen met de familieleden zijn
die hiervoor uitgenodigd zullen worden.
Het is jammer en verdrietig dat we tot dit besluit moeten komen.
Maar we hopen dat we deze dienst in verbondenheid thuis en in
de kerk met elkaar kunnen beleven door middel van de kerkomroep.
Het is een mooi gebruik dat iedere aanwezige zijn of haar geliefde
overledene kan gedenken door het opsteken van een kaarsje.
Doordat dit nu niet kan, zal er gelegenheid geboden worden namen van gestorven dierbaren door te geven. Deze zullen worden
voorgelezen in de dienst en er zal een kaars voor hen branden op
de liturgische tafel. Het zou mooi zijn als de mensen thuis dan
ook een kaarsje aansteken om zo in verbondenheid door het licht
deze dienst samen te beleven.
We weten niet wat er nog gaat veranderen de komende tijd, via
de zondagsbrief zal u op de hoogte gehouden worden.
Wat er ook gaat gebeuren, we mogen elkaar bemoedigen en
troosten door het onderstaande gedicht van Dien de Haan :
In uw dienst zijn ze nog met ons verbonden,
die ons naar u zijn voorgegaan,
en de gebeden die wij tot U zonden
bieden zij U geheiligd aan.
Hun handen vouwen zich om onze handen,
hun amen klinkt op ons gebed.
Als wij wanhopig ’t heimwee voelen branden,
zingen zij al van U, die redt.
Als wij de wonden nog fel voelen schrijnen,
danken zij al dat U geneest.
Als alle wegen ons gesloten schijnen,
zien zij ons op uw weg naar ’t feest.
Laat ons gebed, evenals hun gezangen,
Heer Jezus, daaglijks zijn vervuld
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van ’t zelfde vurige verlangen
naar U, die spoedig komen zult!
Onze gebeden, schreiend opgezonden,
bieden zij U dan zingend aan.
Dank, Heer, dat ze zó vast met ons verbonden zijn,
zij, die ons zijn vooruitgegaan.
Dieter Verbeek

VESPERVIERINGEN: Eenzaam maar niet alleen?
Hoewel het coronavirus nog woedt, zijn er dit jaar oecumenische
vespervieringen rond advent. Het thema is eenzaam maar niet
alleen? Er staat een vraagteken achter, want hoeveel mensen
voelen zich niet eenzaam. En door het virus is dat alleen maar
toegenomen. Want je zult maar alleen wonen en vanwege je gezondheid heel voorzichtig moeten zijn. Of je bent nog jong, maar
je mag niet eens vanwege besmettingsgevaar als groepje bij elkaar komen. Juist jongeren hebben dat zo erg nodig. En voor hen
is het risico dat ze echt ziek worden een stuk kleiner.
Voor de adventsvespers hebben we veel lezingen in de Bijbel gevonden die met eenzame mensen te maken hebben, Jakob die
moet vluchten voor zijn broer Esau, Mozes die ver weg moet omdat hij een Egyptenaar doodde, Hagar die met Ismaël door Sarai
wordt weggestuurd en geen uitweg meer ziet en zo zijn er nog
meer voorbeelden. En hoewel mensen steeds geen uitweg zien,
komt God hen tegemoet.
Daar mogen we in deze droeve tijd ons aan vasthouden. En zo
willen we ons tijdens de adventsvespervieringen voorbereiden op
de komst van Jezus.
De vieringen zijn iedere zondagmiddag om 17.00 uur in kerk De
Brug, te beginnen met 29 november.
U bent van harte welkom.
Namens de Raad
van Kerken
Waalwijk/Loon op
Zand
Jan de Gruijter
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VADER HELP ONS
Vader help ons…
Om niet te vechten tegen mondkapjes
Maar om te zegenen met Uw levensadem.
Om niet te vechten tegen vrijheidsberoving
Maar om te bidden voor bevrijding.
Om niet te vechten tegen samenzweringen
Maar om te berusten in Uw regie.
Om niet te vechten tegen anderhalve meter afstand.
Maar om te omarmen met liefdevolle woorden en daden.
Om niet te vechten tegen de opgelegde regels
Maar om ze te houden en te zoeken naar innovatieve ideeën.
Om niet te vechten tegen het niet zingen in grote groepen
Maar om dagelijks te zingen en U te aanbidden in onze huizen.
Om niet te vechten tegen de overheid
Maar om voor ze te bidden en ze te zegenen.
Om niet te vechten tegen onrecht
Maar om ons in te zetten voor gerechtigheid.
Om niet te vechten voor ons eigen recht
Maar om ons te bekommeren om het recht voor kwetsbaren.
Om niet te vechten tegen verdeeldheid
Maar om onze hand uit te reiken voor eenheid.
Om niet te vechten tegen de duisternis
Maar om het licht van Jezus te brengen waar we komen.
Om niet te vechten dat ons koninkrijk mag komen
Maar om uit te zien naar Uw koninkrijk wat komt.
Om niet te vechten voor onze eigen wil
Maar om te bidden Uw wil geschiede.
Om niet te vechten tegen verzoeking of beproeving
Maar om die te doorstaan en ons te verootmoedigen voor U.
Lieve God, help ons om niet vast te houden aan wat was
Maar help ons uit te strekken naar wat komt!
Carin van Essen
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DE JARIGE 75+ IN N0VEMBER
5 nov.
7 nov.
12 nov.
12 nov.
21 nov.
23 nov.
29 nov.
1 dec.
1 dec.

Mevr. C. van Gijzel-Rosenbrand
Mevr. A.J. Wittebol-van Peer
Dhr. C.H. Verduijn,
Dhr. P.W. van Eersel,
Mevr. M.T. Grootendorst-Elsenaar
Mevr. A. Nugteren,
Dhr. M.T. Hommel
Mevr. J. BraspenningVerbeek,
Dhr. H.J. de Gruijter,

Namens de gemeente
Hartelijk Gefeliciteerd!!!!
Gezondheid, liefde en bovenal
Gods nabijheid toegewenst
voor dit nieuwe levensjaar!
De bloemen uit de kerk zijn de
afgelopen weken als groet van de
gemeente gebracht bij :
Mevr. Wittebol-van Peer, Naomi van Oversteeg, fam. Rozenbrand
en Bert Braspenning.

MUTATIES

Overleden
Op 28 september is overleden dhr. H.A. Metzke
Op 2 oktober is overleden mw. D.E. Heurter–Helleman
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NOTULEN VAN DE GEMEENTEVERGADERING
VAN WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2020
Volgens telling zijn 35 gemeenteleden aanwezig.
Met kennisgeving afwezig:16 gemeenteleden.
1. Opening
De voorzitter, br. Henk Hoogendoorn, opent de vergadering met
het lezen van Efeze 3 vers 1-8 en vers 14-21. Een deel van deze
lezing is ook gedaan bij de afscheidsdienst van ds. Bol. Door de
kracht die in ons werkt door Hem, kun je meer doen dan je had
gedacht. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid.
Hierna gaat hij voor in gebed.
2. Verslag van de gemeentevergadering van dinsdag 9 april
2019
Punt 8. Blz. 2 Betreft Heilig Avondmaal. Tot nu toe is niet aan
vernieuwing gewerkt. De kerkenraad heeft besloten om tot invulling te komen als er een nieuwe predikant is.
Toekomst: De commissie die is ingesteld om de mogelijkheden
met PG Waalwijk voor samenwerken binnen de PGML te onderzoeken heeft geconstateerd dat de verschillen tot verdere samenwerking momenteel te groot zijn. Voor zover mogelijk worden
binnen de PGML wel taken gezamenlijk uitgevoerd.
De voorzitter dankt de heer Piet van Eersel voor het maken van
het verslag.
3. Jaarverslag kerk 2019
De wijze van verzenden en bezorgen van de zondagsbrief wordt
voorlopig gehandhaafd.
De ochtendactiviteit op woensdagmorgen en de zang bij het harmonium in Elzenhoven wordt zeer gewaardeerd.
Matty Zoutewelle wordt bedankt voor het maken van het verslag
4. Financiële jaarverslagen
a. Kerk. Jaarrekening 2019. De cijfers zijn bekend en staan in het
bij u bezorgde Groene Boekje. Br. Johan de Bont geeft aan dat
grote kostenposten zijn:
- Classis, energie, gastpredikanten.
- Rente is lager door invloeden van buitenaf.
- Voor groot onderhoud is € 2000,- gereserveerd.
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Momenteel is het niet voldoende duidelijk hoe de collectegelden
worden verdeeld over de goede doelen en projecten. Mogelijk
wordt een uitsplitsing gemaakt in Kontakt.
b. Diaconie.
Br. Robert Nederveen merkt op dat door de PKN een te hoge afdracht (quotum) was berekend voor ‘De Brug’. Inmiddels is dit
hersteld. Bij de goede doelen wordt KIA niet vermeld. Hier wordt
naar gekeken door de diaconie.
c. ZWO
Br. Ton Metzke geeft aan dat 2019 een goed jaar is geweest voor
de ZWO. De brievenactie en de collectes vertonen een stijging. Hij
hoopt dat aan de stichting Hatua weer een bedrag van € 1200,kan worden geschonken. Feit is dat de activiteitencommissie minder inkomsten heeft door het vervallen van diverse activiteiten.
Deze avond is de laatste maal dat br. Metzke voor de ZWOwerkzaamheden verricht. Hij wordt door de gemeente met een
applaus bedankt.
d. Jeugdraad.
Zr. Brenda Kerkdijk geeft aan dat de kosten dit jaar stabiel zijn.
In de leeftijden van de kinderen zit een groot verschil. Wel zijn
oppasdienst en kindernevendienst weer opgestart. Aan de kinderen wordt evenals vorig jaar een kerstboekje aangeboden. De
gemeente Waalwijk verstrekt geen subsidie meer aan de
Jeugdraad want de jeugdclubs zijn niet meer actief.
5. Kascontrolecommissie
Door br. Arie Zoutewelle en zr. Maaike van Wijk is de kascontrole
uitgevoerd op 10 maart 2020. Door hen zijn de aangeleverde balansen per 31 december 2019 goedgekeurd.
De commissie adviseert de diaconie om met een boekhoudprogramma te gaan werken nu ZWO en diaconie ook financieel worden samengevoegd. Br. Erwin Korver zal dit mede opstarten.
Beide leden stellen zich beschikbaar voor de volgende kascontrole. Er wordt gezocht naar een reserve lid.
Door de kerkenraad zal in de vergadering van 14 september 2020
decharge worden verleend aan de uitvoerders van de aangeleverde financiële stukken.
6. Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Wel complimenten voor
start en voortgang van diensten na corona.
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Br. Hoogendoorn geeft als inleiding op het gedeelte na de pauze
een korte toelichting.
Door het emeritaat van dominee Jaap Bol is een vacature ontstaan in onze gemeente voor een predikant. Dominee Otto Grevink heeft in maart gemeld dat hij aan het eind van 2020 als ambulant predikant beschikbaar is. Aan de kerkenraad is dit medegedeeld.
De bekendheid binnen de gemeente van dominee Grevink is redelijk hoog, gezien het voorgaan in preekdiensten en bij rouwbegeleiding.
PKN Utrecht heeft een poule van ambulante predikanten die
maximaal 2 jaar in een gemeente werkzaam mogen zijn.
Indien wij kiezen voor het beroepen van een predikant zou het
misschien 1 of 2 jaar duren voor er een predikant gevonden is.
Door de ziekte van dominee Bol zijn we al lang zonder dominee.
De voorzitter legt dit gegeven al voor de pauze voor aan de leden
van de kerk. Zij kunnen hier dan in de pauze hun gedachten over
laten gaan.
PAUZE met een kop koffie en een koek.
Na de pauze worden de volgende vragen gesteld:
Kan dominee Grevink voldoende tijd besteden aan onze gemeente
als hij voor 18-20 uren gebonden is? Wij denken wel dat hij de
opdracht die de gemeente hem geeft goed uit kan voeren.
Past dominee Grevink in het profiel? Ja, hij is redelijk goed op de
hoogte van lopende zaken en kan lijnen uitzetten naar de toekomst. Hij kan mede met de kerkenraad structuur aanbrengen in
de situatie die er nu is. In het zoeken naar nieuwe wegen is creatief beleid nodig.
Heeft een ambulant predikant invloed op het beleid? Hij kan beleid niet voorschrijven maar wel hieraan meewerken.
De status van een ambulant predikant is hetzelfde als die van een
vaste predikant. Hij zou voorzitter kunnen worden maar dat beslist de kerkenraad.
Indien dominee Grevink om wat voor reden ook gaat stoppen als
ambulant predikant binnen 2 jaar dan is het mogelijk om via PKN
Utrecht een andere ambulante predikant in te huren.
Br. Hoogendoorn doet een beroep op de gemeente om tot vernieuwing en aanvulling van leden van de kerkenraad te komen,
gezien de leeftijd van hemzelf en van anderen.
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Na stemming is de grote meerderheid van de aanwezigen voor
het inzetten van dominee Grevink in onze gemeente.
De kerkenraad verzoekt de landelijke PKN-kerk om een ambulant
predikant. Bij voorkeur dominee Otto Grevink.
Dominee Grevink heeft eerst nog studieverlof en is nog enkele
maanden werkzaam in Tilburg. Hij treedt in overleg met de andere werkgevers die hij heeft. Hierna kunnen wij een besluit nemen
over het aantal uren dat hij bij ons in dienst treedt.
Br. Noorlander laat weten dat er voor de vrijkomende pastorie al
een huurster is gevonden.
Voor het afscheid van Aline en Jaap (op 11 oktober) stelt de kerkenraad de gemeente in staat om een donatie te doen voor een
geschenk. Bedrag overmaken op de bankrekening van de kerk.
Dit wordt vermeld in Kontakt en op de Zondagsbrief.
Br. Hoogendoorn sluit de vergadering met het lezen van enkele
verzen van lied 670.
Notulen: Matty Zoutewelle.

Dankbaar
woensdagavond 4 november 19.30 uur
Niet het streven naar geluk, maar het oefenen in dankbaarheid
maakt mensen tevredener en optimistischer, zo leren we uit verschillende onderzoeken. Het doet ons goed om stil te staan bij de
mooie momenten en goede dingen in ons leven - hoe klein ook.
Vanuit geloofsperspectief krijgt dankbaarheid nog een diepere
laag. Dankbaarheid wordt dan geadresseerde dankbaarheid, geadresseerd aan de Schepper van het leven.
Op 4 november komen we bij elkaar om onze dankbaarheid tot
uiting te brengen. Dankdienst voor gewas en arbeid.
In deze moeilijke tijd hebben we geleerd dat allerlei dingen niet
vanzelfsprekend zijn. Daarom, op een doordeweekse avond, een
uurtje met elkaar het vertrouwen, de ontvankelijkheid en de
dankbaarheid uitspreken, sterkt ons om verder te gaan.
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Afscheidsdienst Aline Bol

Het is zondag 11 oktober, 09:30 uur. Vandaag is er een bijzondere dienst in de kerk, namelijk de afscheidsdienst van Aline Bol.
Dominee Van Kapel (uit Waspik) komt binnen, met een mondkapje op. Dat is toch even wennen. Vanwege de aangescherpte
maatregelen omtrent het coronavirus zijn er helaas maar maximaal 30 personen toegestaan in de kerk, een select aantal voor
een afscheidsdienst. Maar ondanks dat is meer dan de helft van
de kerk gevuld met kinderen en jeugd waar Aline (en Jaap) veel
mee hebben mogen beleven.
Aline gaat voor met een mooi persoonlijk
woord.
Tijdens de afscheidsdienst van Jaap Bol
in augustus heeft hij zelf nog de zegen
uitgesproken. Een bijzonder moment! In
de kracht van zijn zegen mochten we
deze zondag bij elkaar zijn!
Aline blikt terug op de afgelopen 12 jaar
waarin Jaap dominee van onze kerk
mocht zijn. Jaap kreeg in zijn beroep te
maken met vreugde, blijdschap maar
ook met verdriet. De verhalen van kinderen en jeugd waarom zij voor God gekozen hebben, deden hem
goed. Veel aanwezigen deze zondag heeft Jaap begeleid tijdens
een doop, belijdenis of bruiloft. Het was mooi om velen van hen
vandaag weer samen te zien komen.
De afgelopen tijd is niet altijd gemakkelijk geweest. Ondanks dat
we elkaar niet fysiek mogen aanraken, heeft Aline toch die vleugels om haar heen gevoeld en ze wil iedereen nogmaals bedanken
voor de steun – in welke vorm dan ook – die zij heeft gekregen
vanuit de gemeente.
Ondertussen komen de kinderen terug van de Kindernevendienst
en gaan voorin in de kerk op bankjes zitten. Er zijn zoveel kinderen dat het zelfs niet eens past. Een mooi en vrolijk gezicht.
Maar naast dit mooie aangezicht, is er helaas ook verdrietig
nieuws. We staan stil bij het plotselinge overlijden van Jeugdraadlid Danielle Heurter.
Na het In Memoriam wordt het woord gegeven aan Brenda.

16

Zij spreekt een woord van dank uit vanuit de Kindernevendienst,
Peuterdienst en de Jeugdraad. Namens allen overhandigt zij het
Bijbels dagboek van Arie van de Veer en een mooie plant voor in
het nieuwe huis. Hierop volgend spreekt Linda haar dank uit namens alle ouders van de kinderen van de kerk. De kinderen hebben tijdens de Kindernevendienst een ontzettend leuk windlicht
als cadeau geknutseld, om het ‘licht door te geven naar Woudenberg’.
Als laatste spreekt Henk nog een
dankwoord uit namens de kerkenraad. Aline krijgt een persoonlijk fotoboek van de afgelopen 12 jaar kerk ‘De Brug’, een
prachtig kunstwerk en nog een
plant overhandigd. De foto’s uit
het fotoboek zijn te bewonderen
op de website van de kerk.
Het was een erg mooie, maar
vooral persoonlijke afscheidsdienst.
Namens de gemeente ‘Jaap en
Aline, het ga jullie goed en hopelijk tot ziens!’
Lotte Lagrouw
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Dit lied, gezongen in de afscheidsdienst van Aline, heeft veel indruk gemaakt.

Als het leven soms pijn doet
en de storm gaat te keer,
in een tijd van moeite en verdriet.
Alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.
Refrein
Juist op die momenten,
als het echt niet meer gaat,
laat me merken laat me voelen,
dat U werkelijk bestaat.
Dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.
Als ik kom met al mijn vragen,
met mijn twijfels en mijn pijn,
met mijn angst en onveiligheid,
lijkt de hemel soms van koper.
Geen gebed komt er doorheen
en ik verstik in onzekerheid.
Refrein
Heer wilt U mij helpen,
als ik moe ben of verward,
dat het geloof in mijn verstand
ook zal leven in mijn hart.
En dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.
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DE JACOBSLADDER
Het geschenk van de gemeente
voor ds. Jaap Bol en zijn vrouw
Aline is een afbeelding van een
litho van Chagall.
Enkele jaren geleden schreef Nel
Wagemaker–de Ruiter in Kontakt
een overdenking; DROMEN.
Daarin vertelt zij over de Joodse
uitleg over de ladder van Jacob.
“U kent vast wel de droom van de
aartsvader Jacob uit Genesis
28:10-22. In een droom zag Jacob
een ladder op de aarde staan. Hij
reikte tot aan de hemel. Engelen
klommen er langs op en daalden er langs naar beneden.
Volgens een Joodse uitleg had die ladder waar Jacob van droomde
alles te maken met de gebeden, die in zijn hart leefden.
Gebeden waarlangs de engelen opstegen. De Joodse uitleg gaat
nog verder. Vertelt andere details, over de ladder en over zijn
sporten. Men vertelt: de ladder van Jacob had vier sporten. Vier
treden die elk weer een niveau van onze gebeden symboliseren.
- De eerste is de sport van het eenvoudige gebed. Vaak vroeg in
de morgen uitgesproken. Als je God dankt voor je eten en drinken, de kleding die je hebt voor elke dag.
- De tweede sport is de sport van de Psalmen. Dat zijn de liederen, die je opzegt. Je looft God om zijn grootheid en macht. Hij
heeft alles geschapen. Het heelal is het maaksel van Zijn handen.
Alles leeft uit en door Hem. Geprezen zij Hij!
- De derde is het uitspreken van het Sjema. De Joodse geloofsbelijdenis. Hoor, Israël, de Here is onze God, de Here is één
(Deut.6:4). Het hardop belijden en het biddend uitspreken is eigenlijk logisch na het tweede. Wie de grootheid van God in zijn
schepping ziet, belijdt Hem! Belijdt dat Hij een enig, uniek God is.
- En dan de vierde sport. De hoogste! Dat is het staande gebed.
Dat zeg je stil. Het gaat anderen niet aan. Ze mogen het niet horen. Je staat stil voor God.”
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Er waren eens tien maagden
Vijf wijze en vijf dwaze
De wijze hadden lampen
En olie in hun vazen
De dwaze hadden niet genoeg
Ze moesten heel lang wachten
Op de bruidegom

De wijze waren binnen
De dwaze bleven buiten
Ze riepen: 'Heer doe open
Och, doe ons geen verdriet'
En dat was oliedom
Maar deze zei 'ga weg van Mij
Ik ken U niet'

Het was al bijna middernacht
Toen klonk een blijde groet
'Hoera, daar is de bruidegom
We gaan hem tegemoet'
Maar hun lampen gingen uit
En 't feest ging al beginnen

Er waren eens tien maagden
Vijf wijze en vijf dwaze
De wijze hadden lampen
En olie in hun vazen
De dwaze hadden niet genoeg
En misten het festijn

Dus laat je lampjes branden
Als jij erbij wilt zijn.
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Geen woorden maar daden
Jezus verzet zich tegen de religieuze leiders.

In zijn relatie tot de leiders van zijn tijd was Jezus best een beetje
rebels. Het botste aardig door zijn genezingen, zijn omgang met
mensen die door anderen als ‘fout’ werden gezien en door zijn
boodschap van naastenliefde. Door zijn boodschap maakte hij
heel wat los en streek hij de machthebbers tegen de haren in.
Hetgeen hem uiteindelijk ook het leven kostte.
‘Let op,’ zegt Jezus, ‘de religieuze leiders zijn op de stoel van Mozes gaan
zitten. Ze schrijven jullie de wet voor,
maar zelf doen ze of ze boven de wet
staan. Jullie gaan gebukt onder al die
verboden en geboden die ze jullie opleggen. Je moet dit en je mag niet dat.
Wee je gebeente als je je vergist. En
ondertussen steken ze geen vinger uit
om jullie te helpen. In plaats daarvan
willen ze dat alles om hen draait. Ze
willen vooraan zitten in de synagoge,
iedereen moet voor ze buigen en jaknikken. Bij feesten willen ze de beste
plaatsen, waar iedereen ze kan zien en
ze het eerst van al het lekkers mogen genieten. En ze willen
‘edelachtbare’ genoemd worden. Want ze voelen zich beter dan
de anderen, belangrijker dan de gewone mensen.
Dat is geen goed voorbeeld. Luister wel naar wat ze zeggen, maar
doe hun gedrag nooit na. Help anderen waar je kunt en probeer
de lasten van anderen juist te verlichten. En blijf maar gewoon.
Laat je niet voorstaan op wie je bent of wat je weet. Blijf eenvoudig en bescheiden. Besef altijd dat je niet beter bent dan een ander. Je bent elkaars gelijken. Als broers en zussen voor elkaar,
met God als je gemeenschappelijke vader.’
(Uit: De Nieuwe Oase; Matteüs 23:1-8)
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HET BESTE NIEUWS
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Daarover denken
we in de Adventstijd met de kinderen na. Zo leven we toe naar
Kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Zijn komst is goed
nieuws voor de hele wereld. Voor elke week is er een grote poster
van een krantenpagina: ‘De Adventsbode’. De illustraties en
nieuwsberichten vormen een inleiding op de Bijbelverhalen.
Eerste advent, zondag 29 november 2020
Thema:
Zie je al wat?
Marcus 13; 14-37
Vertelt over de
deurwachter die op
de uitkijk staat.

Hoi kinderen en ouders,

Tja, wat doe je met het Adventsproject in coronatijd….
Nou, gewoon creatief mee omgaan. Hoe het ook gaat er is ook dit
jaar Advent, ook dit jaar is het Kerstfeest. We hebben ervoor gekozen om in ieder geval het project van Kind op Zondag dit jaar in
de kerk te gebruiken.
Waarschijnlijk gaan we het project voornamelijk op de beamer
doen en niet fysiek in de kerk. Hierboven vind je al een voorproefje voor de eerste Adventszondag op 29 november. Voor de kinderen van de Kindernevendienst hebben we gezinsboekjes besteld
die half november aan de kinderen gegeven zullen worden als
aanvulling op de mooie map die ze al gekregen hebben.
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Het thema is dit jaar: ‘Het beste nieuws’. We kijken elke week
welk goed nieuws je kunt bedenken en leven zo met de kinderen
en de gemeente toe naar het Kerstfeest.
We willen ook graag een kinderkerstfeest voor de kinderen organiseren op kerstavond in de kerk. Dus schrijf 24 december om
17.00u vast in de agenda. Deze keer zonder chocolademelk en
worstenbroodjes na het kerstfeest maar daar verzinnen we wel
een alternatief voor.
In Kontakt van december schrijven we hier meer over.
Namens de Jeugdraad
Brenda Kerkdijk

Kerk-School-Gezinsdienst

Op zondag 8 november staat er een Kerk-School-Gezinsdienst
gepland waarin Matthea Klaasse uit Waalwijk onze voorganger is.
We willen deze dienst heel graag door laten gaan om ook de kinderen in deze tijd de aandacht te geven die ze verdienen. Ouders
met kinderen krijgen voor deze dienst een uitnodiging om te komen en de kerk kan aangevuld worden met mensen die hier ook
graag aanwezig willen zijn tot 30 mensen.
Het thema van de dienst is: ‘Dank God in alles!’ waarbij een
reis van Paulus centraal staat. Het Bijbelverhaal speelt zich af op
zee, in een boot. De kinderen en aanwezigen in de kerk, maar
ook alle mensen online, worden meegenomen op deze reis van
Paulus in de boot. Is er wel iets te danken als je het heel moeilijk
hebt? Wat als de storm te veel wordt? Wil je dan eigenlijk niet
gewoon hard schreeuwen en schelden?
In de week voor de dienst krijgen de ouders met jeugd en jonge
kinderen een uitnodiging en kunnen hierop reageren. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via Jan van Wijk.
We gaan er met elkaar een mooie dienst van maken.
Brenda Kerkdijk
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Christine van Reeuwijk
Vanwege haar ziekte is ze al een kleine 30 jaar
grotendeels aan haar bed en woning gekluisterd. De coronamaatregelen maken het er ook
voor haar niet makkelijker op, maar haar positieve levenshouding is bewonderingswaardig
en inspirerend.

SAMEN ZINGEN

Sinds de kerkdeuren vanwege het coronavirus noodgedwongen
dicht blijven, mag ik een telefooncirkel van onze PKN-gemeente
coördineren en probeer ik een paar keer per week met alle liefde
naar de verhalen van aan huis gebonden ouderen te luisteren. Ze
delen hun kostbare momenten en hun zorgen over zichzelf en hun
dierbaren en zijn soms ook bang voor de toekomst. Al is ieders
context en ieder mens anders, in vrijwel elk telefoongesprek
klinkt hetzelfde liedje van verlangen door: konden we maar weer
naar de kerk gaan, samen koffiedrinken en vooral samen zingen.
De creatief vormgegeven online kerkdiensten van de afgelopen
maanden blijken voor velen een welkom alternatief te zijn. ‘De
voorgangers, ambtsdragers, kosters, solisten en musici halen het
beste in zichzelf en elkaar naar boven. En er wordt door jong en
oud achter de schermen hard gewerkt en ook de technici verdienen een groot compliment.’ Toch klinkt het ook hol in zo’n lege
kerk en wordt het gemis van de vertrouwde zondagse rituelen per
week sterker. Zoals iemand pas verwoordde: ‘Ik wil weer om half
tien klaarstaan, opgehaald worden om naar de kerk te gaan en
samen zingen.’
‘Wanneer mogen de kerkdeuren weer open? Wanneer kunnen we
elkaar weer ontmoeten en corona-proof zingen?’ Alle onzekerheid
maakt het er ondertussen niet makkelijker op en ik blijf me ook
afvragen waarom men nu toch zo graag met elkaar wil zingen. Ik
probeerde het in woorden te vangen, keerde me naar binnen en
diepte een antwoord op: daar juicht een toon, daar klinkt een
stem, die u en jou en mij verbindt met Hem.
Laten we zolang we deze coronatijd met elkaar moeten zien uit te
zingen ons lied van verlangen blijven neuriën. En als we weer uit
volle borst mogen meezingen de mensen die ook dan niet naar de
kerk kunnen gaan niet vergeten. Pas dan zal onze samenzang niet
meer hol klinken.
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VANUIT DE DIACONIE
Naast de ‘eigen’ collecten als Kerk, Algemeen Onderhoud en Diaconie staan de volgende collectes gepland.
1 november De eerste collecte is bestemd voor Inloophuis
TOON. Als je de diagnose kanker te horen krijgt, staat de wereld
plotseling op zijn kop; niet alleen je eigen wereld, ook die van je
partner, kinderen, familie en vrienden. Waar kun je naar toe met
alle onzekerheden die op je af komen? Inloophuis TOON is een
ontmoetingsplek voor iedereen, ongeacht leeftijd, die direct of
indirect met kanker te maken heeft of heeft gehad. Persoonlijke
aandacht, een luisterend oor, betrokkenheid van gastvrouwen en
gastheren, rust en warmte vind je in het huis. ‘Bij TOON kun je
helemaal jezelf zijn’, aldus een bezoeker.
4 november Op deze dag willen wij, tijdens een viering, God
danken voor de verkregen gewassen.
8 november De eerste collecte is bestemd voor Dorcas. Men
streeft naar blijvende verandering in het leven van de allerarmsten, geeft hulp als de nood aan de man is en biedt kansen in
uitzichtloze situaties.
15 november Heilig Avondmaal
22 november Als eerste collecte is gepland de collecte van de
Protestantse Kerk voor het pastoraat: omzien naar mensen binnen en buiten de kerk. Pastoraat heeft te maken met omzien naar
en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente,
maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor
mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk
zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de
schouder.
29 november Start van de adventscollecten ‘Kinderen in de Knel’
van Kerk in Actie. Deze eerste collecte gaat over ‘de School van
onze Dromen’ in de Oekraïne. In veel staatsinternaten in Oekraïne
is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale
zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in
de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze
Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in
internaten positief te veranderen.
Namens de diaconie
Jenny Verhagen
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Ik ben ……..
Ik -Tolleke- zit regelmatig in de kerk ‘De Brug’. Zat regelmatig in de kerk, want we zijn weer terug bij af. Wat leven
we toch in een nare tijd. Het ging zo goed. De kerk ‘De
Brug’ werd steeds voller en voller. Tolleke zag dat de kerkgangers aan het tellen waren. Vol trots meldden ze dan aan
de uitgang: wel meer dan 70 vandaag ….... Het tellen mag
wel doorgaan, maar boven de zeventig zal je voorlopig niet
komen in onze kerk. Wij zijn tenslotte geen Staphorst of
Barneveld of Veenendaal.
We worden aan alle kanten opgeroepen om vooral de positieve kanten van ons huidig leventje te benadrukken. Tolleke is daar
helemaal voor en hij gaat dat ook doen.
Ik weet niet of u het opmerkt, -Tolleke wel- de voorgangers worden
steeds creatiever. En dan gaat het met name om het gebruik van de
PowerPointpresentaties. Wat een geweldig middel is dat eigenlijk.
Past helemaal in deze tijd. Niet alleen maar praten, ook eens wat
laten zien. Want zitten wij thuis
niet uren naar de tv te kijken?
Gebruiken we daarbij niet overdadig onze ogen? Maar in de kerk
heb je vooral je oren nodig. Tolleke ziet dat daar verandering in
komt. In september maakte een
predikant het wel erg bont. Die
wilde alle mogelijkheden van PowerPoint uitproberen. De zinnen
kwamen naar je toe; draaide zes
keer in de rondte. Dat was iets teveel van het goede. Maar dat geeft
niet. Bij ds. Van Alphen was bijna de hele dienst in een PowerPointpresentatie verpakt. Evenwichtig, rustig, mooie plaatjes, wat heeft
Tolleke thuis genoten. Wat had hij er graag bij willen zijn …. Niet alleen vanwege die plaatjes natuurlijk, maar om de inhoud. De preek
ging over zeven ‘Ik ben’ uitspraken van Jezus. Van ‘Ik ben het brood
des levens’ tot ‘Ik ben de ware wijnstok’. De bemoedigende woorden
die ze sprak, werden ondersteund door mooie beelden. Dat hebben
we echt wel nodig in deze tijd. Niet alleen ‘Ik ben’ maar bovenal de
woorden ‘Ik zal er zijn’.
Tot een zondag,
Tolleke Bijbelvast
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“GEDENKT UW VOORGANGERS” (30)

Ds. C. de Kruijk (1947-1955)
Cornelis de Kruijk wordt op 29-1-1885 uit eenvoudige ouders geboren in het dorpje Ameide. Hij doorloopt de lagere school en is
daarna vele jaren werkzaam in de hoepelmakerij van zijn vader
(een bedrijfje dat van wilgentenen hoepels maakte om de duigen
van een ton bij elkaar te houden).
Op jonge leeftijd (vanaf zijn 19de) krijgt, zo lezen wij, ’hij de begeerte om de Here te dienen en te getuigen van de Heiland die hij
persoonlijk als verlosser had leren kennen’. Maar de middelen om
voor predikant te gaan studeren ontbreken. Cornelis zet toch door
en gebruikt al zijn vrije uren om te studeren. Toen hij 30 jaar oud
was kreeg hij van de classis Gorinchem toestemming tot het
spreken van een stichtelijk woord. Eerst in de eigen gemeente
van Lexmond waaronder de gereformeerden van Ameide behoorden. In 1921 wordt hij als oefenaar verbonden aan de gemeente
van IJsselstein. Zijn meer dan gewone gaven trekken de aandacht
en hij preekt in vele kerken. Ook geeft hij catechisatielessen in
verschillende gemeenten. Met hulp van enkele predikanten gaat
hij verder met de studie en ondanks tegenwerking wordt hij in
1928 op artikel 8 van de Dordtse kerkorde beroepbaar gesteld.
Een man met singuliere gaven dus. (Met het begrip singuliere
gaven duidt men in de protestantse kerken op bijzondere begaafdheden, op grond waarvan iemand zonder theologische opleiding kan worden toegelaten tot het domineesambt.) Hij wordt in
1929 beroepen door de gereformeerde kerk van Kamerik en dient
deze gemeente 18 jaar met grote trouw. Nooit is hem iets teveel,
ds. de Kruijk verstond de mensen en de mensen begrepen hem.
Als consulent werkt hij ook graag in de gemeente van Kockengen
en wordt zeer gewaardeerd om zijn preken, zijn pastorale hart en
zijn catechisaties.
In 1947 wordt hij op 62-jarige leeftijd beroepen in de gemeente
van Vrijhoeve-Capelle. Op 1 juni 1947 wordt hij bevestigd door
ds. Pontier uit Heerlen en preekt hij ’s avond intrede met de tekst
uit Handelingen 2:36.
In die 8 jaar dat hij onze gemeente dient, groeit de band sterk
tussen de gemeente en ds. De Kruijk. Hij was gemoedelijk in de
omgang en werkte hard in de wijngaard van de Heer. Hij verstond
de kunst om met mensen van alle rangen en standen om te gaan.
In die tijd leefde dat nog sterk maar hij verloochende zijn een-
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voudige komaf niet. Hij dankte elke dag de Here die grote dingen
aan hem, zijn eenvoudige dienstknecht gedaan had.
In 1954 viert ds. De Kruijk zijn 25-jarige ambtsjubileum en velen
zijn gekomen om hem te feliciteren. Wonderlijk is wel te noemen
dat er zoveel vertegenwoordigers van de andere kerken waren die
hem hartelijk toespraken.
Ouderling De Rooij uit de hervormde kerk van ’s GrevelduinCapelle: “Wij danken God samen met de jubilaris om de weldaden
die hij in zijn leven gedaan heeft en we wensen dat hij nog vele
jaren Gods Woord mag uitdragen.”
Ouderling Ros van de Gereformeerde
gemeente: “Dit jubileum is een toonbeeld
van Gods liefde en dat ds. de Kruijk nog
maar lang een instrument mag zijn om
zondaars te roepen en de daden Gods te
verkondigen.”
Ook de andere predikanten spreken vol
lof, al voegt ds. Trouwborst van Loon er
wel fijntjes aan toe: “We weten dat de
uitnodiging van u komt. Gij wilde ons
allen gaarne hierbij hebben omdat de
eenheid van de kerken heel belangrijk
voor u is, daarom zijn wij ook van harte
hier aanwezig om dit jubileum te vieren en we hopen dat als u
straks met emeritaat gaat u een gezegende levensavond mag
hebben.” Namens de gemeente krijgt hij een vloer- en tafelkleed
aangeboden en de jeugd brengt hem en zijn vrouw een bloemenhulde. Zijn zoon ds. de Kruijk jr. spreekt namens de familie een
dankwoord.
Op 24 april 1955 neemt hij afscheid van zijn geliefde gemeente
en gaat hij op 70-jarige leeftijd met emeritaat. Zijn afscheidswoorden waren: “Ik beveel u als gemeente bij God aan en vermaan u ook om in God te blijven dan zal de gemeente eens komen waar God zelf is.”
Van oudere gemeenteleden heb ik wel eens gehoord dat ds. De
Kruijk een echte orthodoxe predikant was; recht in de leer, zwart
in het pak, laatste vertegenwoordiger van een tijdperk voordat de
jaren 60 aanbraken die in kerk en samenleving zoveel zou veranderen. Hij vertrok naar Benschop om daar als hulpprediker te
gaan werken maar zijn gezondheidstoestand verslechterde snel
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en de laatste jaren waren verre van gemakkelijk, ook door financiële zorgen. Erg triest om dit dan te moeten lezen in zijn memoriam, maar hij bleef blijmoedig en vertrouwde op God.
Het persoonlijk leven van ds. De Kruijk is niet makkelijk geweest.
Tot twee keer toe moest hij zijn vrouw afstaan aan de dood en
twee van zijn kinderen. Dit heeft hem diep geraakt maar heeft
hem niet gebroken, want de Here was hem tot Hulp en Sterkte en
Zijn genade was hem genoeg.
Na een langdurig ziekbed ontsliep hij op 17 augustus 1960 om in
te gaan in de vreugde des Heren.
- wordt vervolgd Dieter Verbeek

VORMING EN TOERUSTING

KAN EEN CHRISTEN MILITAIR ZIJN?
Mijn naam is Gerard van Driesten, ben ruim twintig jaar als legerpredikant betrokken bij het wel en wee van onze militairen.
Sommigen van hen zijn christen, en hebben soms heel bewust,
vanuit een soort plichtsbesef voor het werken in de Krijgsmacht
gekozen. Bij militaire herdenkingen wordt soms gesproken van
een ‘offer’ dat iemand heeft gebracht, door zijn kwetsbare inzet
als militair.
Soms wordt daarin zelfs een verband gelegd met het ‘geven van
je leven’ uit het Evangelie. In deze avond wil ik graag vanuit
theologie en eigen ervaringen een inleiding geven, als voorzet op
een gesprek met elkaar over dit boeiende en actuele thema.
Het gaat mij daarin niet zozeer om de verdediging van één positie. Het zou mooi zijn als we van elkaar iets zien van hoe het
Evangelie ons beweegt.
Ook mensen die het hartgrondig met elkaar oneens zijn, kunnen
elkaar toch respecteren.
Wanneer: woensdag 25 november 20.00 uur
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven , Leefdaelhof 11 Waalwijk
Contactpersoon: Geert Hulsbos
Email: g.p.a.hulsbos@ziggo.nl
tel. 0416 - 332326
Graag vooraf aanmelden.
Email: vormingentoerustingpgml@pgwaalwijk.nl
Of per telefoon: 06 - 5287 5856 of 06 - 4035 2773
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Zoals u ongetwijfeld aan de diverse activiteiten merkt, is onze
kerk nog in volle beweging. Vanzelfsprekend gaan hierbij de kosten nagenoeg in het normale uitgavepatroon door. De inkomsten
blijven helaas achter. Ik wil daarom degenen die hun bijdrage
voor dit jaar nog niet voldaan hebben, vragen dit zo snel mogelijk
te doen.
Mocht u pas in december tot betaling over willen gaan, verzoek ik
u uw toezegging hiervoor te mailen aan
penningmeester@pkndebrug.nl .
Ook kunt u middels een briefje, in een gesloten enveloppe t.a.v.
penningmeester PKN ‘De Brug’, in de brievenbus bij de kerk uw
toezegging kenbaar maken.
Allen dank voor uw bijdrage of toezegging.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Johan de Bont
penningmeester

ATTENTIE

ATTENTIE

De inleverdatum voor de kopij van Kontakt is 23 november.
Dit is voor de nummers december 2020 en januari 2021.
De bezorging vindt plaats in week 49 dat is tussen dinsdag 1 en
zaterdag 5 december.
Dus….niet ongerust zijn als
Kontakt pas 4 of 5 december op de deurmat of in de
bus valt.

