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DE MENSEN VAN VOORBIJ

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
HANNA LAM (1928-1988)
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OVERDENKING
EEUWIGHEID
Zondag 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. De zondag waarop wij de gemeenteleden gedenken die in
het voorafgaande jaar van ons zijn heengegaan, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd.
Het eeuwige is voor mensen van deze tijd vaak onbegrijpelijk.
Staan we zelf weleens stil bij eeuwigheid? We komen vaak tijd te
kort en zijn druk met van alles en nog wat. Niet alleen jonge
mensen hebben er last van maar ik hoor ook regelmatig senioren
verzuchten dat ze het heel druk hebben met oppassen, vrijwilligerswerk en wat al niet meer. En dan komt er een dag dat de
mens naar zijn eeuwig huis gaat zoals Spreuken zegt. Eeuwigheid, eeuwig, voor altijd, onmeetbaar en onpeilbaar voor ons
mensen als je erover nadenkt. Een oude uitleg van de eeuwigheid
is: als er om de 1000 jaar een vogeltje met zijn vleugel over een
koperen bol strijkt en als dan de tijd komt dat die koperen bol
geheel afgesleten zou zijn, is er nog geen seconde van de eeuwigheid voorbij; duizelingwekkend en indrukwekkend. Dit verhaal
werd vroeger overigens gebruikt om mensen op de weg naar de
hemel te houden, het smalle pad met in de verte glorend de Hemelse Gouden Stad Jeruzalem.
Velen van u en jullie kennen vast de plaat nog van de smalle en
brede weg. De brede weg vol vermaak en verkwisting en de smalle weg van geloof, naastenliefde en plichtsbesef die leidt naar het
eeuwige.
Op Eeuwigheidszondag staan we er bij stil. Een ieder heeft in zijn
of haar kring wel een verlies geleden, is het niet het afgelopen
jaar dan wel langer geleden en worden we hierbij opnieuw bepaald. De aardse tijd raakt de eeuwigheid op deze dag. Wij als
strijdende en lijdende kerk hier op aarde verbonden met onze
geliefde overledenen, de triomferende kerk in de hemel.
Ouderwets en achterhaald zullen sommigen van u en jullie denken. Alles wat we over de hemel kunnen zeggen komt hier van de
aarde en dat klopt voor een deel ook, maar er spreekt ook hoop
en perspectief uit. Het is niet alleen een herdenken en herinnering
op deze zondag van onze geliefden, maar we mogen zien over de
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dood heen. De dood heeft niet het laatste woord en dat mag ons
bemoedigen en troosten. De mens gaat naar zijn eeuwig huis,
onmeetbaar en tijdloos, hoe een ieder dat dan ook mag zien.
Maar we mogen erop vertrouwen dat God er altijd bij is. Eeuwig
duurt zijn trouw zoals we in Psalm 136 lezen.
Zo blijven we dan ook verbonden met hen die ons zijn voorgegaan. Verbonden door God de Vader want zolang wij leven; wij
leven voor de Heer, en wanneer wij sterven; wij sterven voor de
Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn altijd van de Heer
(Romeinen 14:8). Dat dit Bijbelwoord ons mag bemoedigen en
troosten. Eeuwigheidszondag; de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. Hoopvol wordt uitgekeken naar Advent en de belofte van
leven tot in eeuwigheid.
Dieter Verbeek
Maandelijks schreef ds. Jaap Bol in Kontakt een stuk: Uit de herdershut. Daar stond een keer als afsluiting het volgende troostrijke gebed ter overdenking.
Eens sta ik aan de láátste grens ...
Heer, heb ik dan zoals Mozes op de Nebo
ook een weids en ver uitzicht?
Of is het mistig, heb ik heel geen zicht?
hangen er dichte zwarte wolken?
Of zal het daar een loopgraaf lijken
tussen wanden van polderklei?
Of zal ik wegvallen in het niets,
een onvoorstelbare leegte?
Het grensgebied zit vol met vragen,
er zijn wel beloften, maar zoveel onzekerheden.
Heer, uiteindelijk is één ding dan het belangrijkste,
dat is eigenlijk mijn diepste vraag:
als U mij maar bij die allerlaatste grens opwacht
en als U ook daarná erbij blijft,
dan is dat genoeg; en al 't andere ... ,
dat zie ik dan wel, als ik zover ben. Amen.
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VANUIT JULIANALAAN 15
Over de diensten:
November wordt een maand met veel bijzondere diensten.
Voor de dienst op 3 november is de doop aangevraagd voor Flo
Maria Lara Melis en June Jette Heijda. Met de doopouders en
voorganger ds. Van den Hout uit Woudrichem vond op 14 oktober
het doopgesprek plaats.
Op woensdag 6 november is het dankdag en ’s avonds de dienst
waarin we danken voor gewas en arbeid.
In de week van 4 tot 8 november is er op de scholen, in verband
met dankdag, een project rond dankdag. Het thema dit jaar is
‘Goed bericht’, waarbij 2 Koningen 7 centraal staat. Een bijzonder
Bijbelverhaal over de verlossing door God bij de belegering van
Samaria door Aram.
Ter afsluiting van het project is op 10 november de dienst van
Kerk-School-Gezin. Deze zal worden voorbereid door Brenda
Kerkdijk, Petra Visser en Henk Hoogendoorn. We zullen net als
vorig jaar mee doen aan de actie van Dorcashulp.
De dienst op 24 november is de laatste van het kerkelijk jaar,
ook wel Eeuwigheidzondag of zondag van de Voleinding genoemd.
We gedenken de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn
overleden. Tijdens een bezoek aan de familie zijn zij hiervoor uitgenodigd en is hen gevraagd hoe we dit in de liturgie tot uitdrukking kunnen brengen. Ook is er gelegenheid om dierbaren uit
bredere kring te gedenken.
De dienst wordt voorbereid door de commissie eredienst. De cantorij zal hieraan haar medewerking verlenen.
Zieken:
In de situatie van ds. Jaap Bol en br. Sybe Sijbesma is er geen
verandering gemeld.
Tijdens het schrijven van deze tekst kreeg ik bericht dat mevrouw
A. Blom-van der Galiën is gevallen, en dat brengt zorgen met zich
mee. Er is extra pastorale aandacht geregeld.
Gesprekken met PG Waalwijk
In juli, september en oktober hebben gesprekken plaats gevonden van onze Commissie Toekomst met drie afgevaardigden van
PG Waalwijk. In een verkennend gesprek in juli zijn wat afspraken

5
gemaakt over de manier waarop wordt onderzocht hoe we de samenwerking vorm kunnen geven. Dat gebeurt door een inventarisatie hoe de diverse onderdelen van het gemeentewerk in beide
gemeenten worden uitgevoerd: pastoraat, diaconaat, jeugdwerk,
erediensten, vormingswerk, enz. Door vergelijking van de activiteiten hopen we te ontdekken waar meer samenwerking mogelijk
is. Dat daar niet altijd deze vorm van overleg voor nodig is bleek
door de uitnodiging van PG Waalwijk aan onze cantorij om mee te
werken aan de kerstnachtdienst van PG Waalwijk.
In verband daarmee heeft de kerkenraad besloten dat wij voor de
kerstnachtdienst aansluiten bij PG Waalwijk. Dat is dus vergelijkbaar met de gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag van onze
kerk met Gereformeerd ’s Gravenmoer.
Kennismaking met de classispredikant.
De classispredikant, ds. Marco Luijk, bezoekt alle gemeenten in
de classis Noord Brabant en Limburg. Op 25 september kwam hij
bij ons op bezoek om kennis te maken met de kerkenraad. Het
verslag van deze bijeenkomt vindt u elders in Kontakt.
Henk Hoogendoorn

DANKDAG

In de 17de eeuw is in Overijssel de traditie
gegroeid om elk jaar de tweede woensdag
van maart als biddag en de eerste woensdag van november als dankdag te gebruiken. Deze gewoonte werd later door veel
provincies overgenomen en is in een aantal
gemeenten nog in gebruik, zij het dan
meestal in avonddiensten. Op andere plaatsen is de viering op de tweede zondag van
maart en de eerste van november.
Dankdag is er om stil te staan bij wat belangrijk en goed is in het
leven. Dat is niet alleen voedsel. Alles wat we hebben is ontvangen. Dank zij onze levensomstandigheden kunnen we er gebruik
van maken. Dat is niet voor ieder hetzelfde. Des te belangrijker is
het om erbij stil te staan wat er in je leven is om je over te verwonderen en dankbaar voor te zijn.
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VERSLAG BEZOEK DS. LUIJK OP 25 SEPTEMBER 2019
Ds. M. Luijk is classispredikant voor Noord-Brabant, Limburg en
de Waalse Kerk. Eenmaal per vier jaar probeert hij een bezoek te
brengen aan de gemeenten in de classis, meestal met een vaste
agenda maar nu naar aanleiding van een aantal punten vanuit
Kerk De Brug.
Ter opening van de bijeenkomst leest ds. Luijk Psalm 1 uit de Bijbel in Gewone Taal. De boom die aan waterstromen is geplant en
op zijn tijd vruchten geeft, is voor hem symbool voor kerkenraadsleden.
Er volgt een voorstelronde waarin ieder van de aanwezigen een
voorbeeld geeft van wat blij maakt en een voorbeeld van wat zorgen baart. Punten van blijdschap zijn de saamhorigheid, het enthousiasme, de trouw, het zingen in de cantorij. Zorgen zijn er
om de jeugd, de midden generatie, het vinden van ambtsdragers,
terugloop in kerkbezoek en de vergrijzing.
Grote vraag rond deze zorgen is: Hoe gaan we verder? Positief is
het om te kijken naar de mogelijkheden en de kansen. Zo wordt
in Kerk 2025 gesproken over een eenvoudiger structuur en een
vereenvoudiging van de regelgeving. Maar de kern moet het geloofsgesprek zijn en blijven. Kerkzijn zoals 60 jaar geleden kan
niet meer. Maar daaraan gekoppeld de vraag hoe we dan wel kerk
moeten zijn. Niet te veel naar binnen gericht maar kerk zijn voor
de wereld. Hoewel het vaak moeilijk is die mensen te bereiken.
Vanuit de zondagse diensten, waar we ‘voeding’ krijgen voor het
leven voor de hele week, moeten we ons dienstbaar opstellen
voor die ander.
Feit is dat de kerk veel tegenwind heeft. Je wilt graag dat de kerk
blijft bestaan, maar veel werk wordt door te weinig mensen gedaan. Een taak op zich nemen voor een vaste periode gebeurt
haast niet, veelal vanwege maatschappelijke verplichtingen.
Wel zijn mensen bereid om zich eenmalig in te zetten voor een
bepaald project. En dat nu is een voorbeeld van een kans die je
benut. Ds. Luijk merkt overigens wel op dat onze kerkenraad in
vergelijking met andere kerkenraden in de classis ‘ruim’ vertegenwoordigd is.
We bespreken de zorg om onze predikant ds. Bol. Zijn ziekte levert veel werk op voor de leden van de kerkenraad. En de kans
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op spoedig herstel is heel klein. Na twee jaar ziekte volgt een afkeuring en daarna een losmaking. Onze kerk heeft geen verzekering tegen ziekte en dat betekent dat we financieel in de beurs
moeten tasten als we een pastoraal werker in willen huren.
Ds. Luijk zegt toe dat hij zal informeren welke mogelijkheden er
zijn op financieel gebied. Gelukkig kunnen we binnen de werkgemeenschap van de PGML een beroep doen op PG Waalwijk.
De samenwerking met buurtgemeenten komt ter sprake. Met
’s Gravenmoer is die niet haalbaar, omdat deze gemeente dezelfde problemen heeft als wij. Omdat we hechten aan de gelijkwaardigheid van de vrouw wat betreft de ambten én het open Avondmaal is samenwerking met enkele gemeenten binnen de PGML
(nog) niet mogelijk. Om die redenen komen we uit bij PG Waalwijk. De gesprekken verlopen goed, maar wijkkerk worden is
geen optie. Gekeken wordt waar we dingen samen kunnen doen.
Te denken valt aan diaconie, kerkrentmeesters en ledenadministratie. Met het jeugdwerk is de samenwerking al gaande. Een
jeugdadviseur heeft dat op poten gezet. Ds. Luijk wijst op de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een revitaliseringsadviseur, b.v. bij de solidariteitskas.
De viering van het Heilig Avondmaal komt ter sprake. Er zijn zorgen om de avondmaalsmijding. We vieren nu zittend het Avondmaal. Alleen met Witte Donderdag vormen we een kring voor in
de kerk. Niet iedereen staat positief tegenover de huidige vorm.
Een aantal leden vindt ‘opgaan’ passender. Dan kies je bewust
voor de viering. Maar ook daaraan kleven bezwaren. Feit blijft dat
de kerkenraad hierover beslist. De manier van vieren wordt niet
van hogerhand opgelegd.
Ds. Luijk wil graag op de hoogte gehouden worden van de gesprekken betreffende de samenwerking met PG Waalwijk en sluit
de bijeenkomst met een gedeelte uit Johannes 20.
Henk Hoogendoorn
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HET ZIJN DE KLEINE MENSEN DIE HET DOEN
Ik ben een fan van mevr. ds. Gouwens-de Gier uit Schoonhoven,
hoewel zij geen fanclub heeft en geen duizenden volgers op Facebook, op Instagram geen hippe foto's van haar worden gedeeld
en bovendien geen risico loopt om onder de voet gelopen te worden door enthousiastelingen die elkaar verdringen om met haar
een selfie te maken.
Eigenlijk past het preekgestoelte dat zij bij de viering van zondag
29 september 2019 in de kerk De Brug moet bestijgen en waar ze
nauwelijks boven uitkomt niet bij haar, niet bij die kleine, zachtmoedige, bescheiden, ietwat timide vrouw die mij zo ontroert,
omdat zij mij op een onvermoede wijze opnieuw heeft leren bidden. Ik was het immers bijna verleerd. De woorden had ik wel
voorhanden maar ik wist ze veelal niet te laten leven.
Wie mij kent, weet dat ik al tijden leef met de dood van mijn
jonggestorven moeder en wie mij niet kent, moet het maar op
mijn woord geloven.
Zij stierf in 1955 in Boxtel in een ziekenhuis tot op het bot vermagerd aan borstkanker.
Ik hoor ze nog met haar zachte maar nog steeds welluidende
stem in de ziekenhuiskamer tegen mijn vader zeggen: “Het enige
dat het nog doet is bidden.”
Ik was vijftien, de oudste van een gezin van zeven kinderen.
Ook ik was in het ziekenhuis blijven slapen.
Mijn vader smeekte me die zondagmorgen om in Boxtel naar de
kerk te gaan. Daar kwamen we nooit, want we waren parochianen
van de kleine dorpskerk in Esch waar ik later als kwekeling en
misdienaar van een zachtaardige, kleine en bescheiden pastoor
leerde hoe ik gedichten en liedteksten moest schrijven. Harrie
Beex heette hij. In het in prachtige in rood leer ingebonden LIEDBOEK (zingen en bidden in huis en kerk), een geschenk van onze
dochters, kom ik hem tot mijn vreugde vaak tegen.
Het kleine kerkje in Boxtel in de schaduw van de grote Sint Petrusbasiliek was van de protestanten, wist ik; eerlijk gekregen en
niet afgepakt, wist mijn vader. De kerk was te klein voor heiligenbeelden en koperen kandelaars en ik miste er de geur van wierook. De mensen zongen er alleen maar droevige, trage liederen,
uit volle borst en de krachtige stem van de dominee op de kansel
klonk dreigend. Ik bad om genezing van mijn moeder maar De
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Here God, want zo noemde de dominee Onze Lieve Heer, slaagde
er ook niet in om mama beter te maken.
Zij stierf op Tweede Kerstdag. Zij had mijn kerstrapport van de
ulo op de valreep nog gezien en mijn slechte cijfers voor lief genomen en verzwegen voor mijn vader.
Toen mevr. Gouwens taalvaardig als zij is, preekte over en naar
aanleiding van De genezing van Naäman uit 2 Koningen 5 hoorde
ik opnieuw de zachte, welluidende stem van Harrie Beex, te klein
voor de preekstoel in Esch, wiens woorden evenals die van de
dominee als vogels vliegensvlug en doelgericht werelden kunnen
oversteken.
Zij tilde de jonge slavin, het kleine, gelovige meisje, boven grootspraak en machtswellust uit. De gevangengenomen jonge vrouw
uit Israël belichaamt het verhaal van Gods volk onderweg. Haar
geheim is dat zij tegen alle verdrukking in de hoop niet laat varen.
Zo'n meisje dat je op een goede dag kunt tegenkomen, misschien
wel zelf kunt zijn. God laat zich zien en horen in een meisje waar
langs of overheen wordt gekeken. Gods macht komt aan het licht
in het onaanzienlijke, in het kleine. Eeuwen later openbaart God
zich andermaal en wel in een kind in een kribbe.
Nederigheid en overgave. De machtige Naäman moet eerst een
kleine jongen worden, afdalen in het water om daarna herboren
te kunnen worden en genezing te vinden.
Geen dictaten, geen machtsuitoefening. Voor God dient zelfs de
schijn van belangenverstrengeling of omkoping vermeden te worden. Zijn genade is gratis. Om klein te kunnen worden moet elk
mens leren om een groot hart te hebben.
Wie wil bidden, moet door de knieën, want God werkt in het kleine. Hij doet niet voor minder.
Na de preek die mij stil maakt en nederig, zingt de kerk het toepasselijke lied 647;
“Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan, ontwaakt hier nieuw leven, wordt kracht gegeven: wij
krijgen een naam.”
Het liefst had ik de dominee na afloop van de dienst een dikke
kus gegeven. Ik heb het bij een hand gelaten.
Albert Megens
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DE JARIGE 75+ IN N0VEMBER
5 nov.
7 nov.
12 nov.
12 nov.
29 nov.

Mevr. C. van Gijzel-Rosenbrand.
Mevr. A.J. Wittebol-van Peer.
Dhr. C.H. Verduijn.
Dhr. P.W. van Eersel.
Dhr. M.T. Hommel.

Namens de gemeente:
Hartelijk Gefeliciteerd!!!
Gezondheid, blijdschap, liefde
en bovenal Gods nabijheid toegewenst
in dit nieuwe levensjaar

De bloemen uit de kerk zijn als groet van
de gemeente gebracht bij: mw. Louwerse, dhr. Kraal,
fam. Van Peer-Vos, mw. Crielaard-Vos, mw. BisschopTeeuwissen.

INLOOPOCHTEND KERK DE BRUG
Er is alweer een maand voorbij, dus er is vast wel
weer wat bij te praten. (En dan is daar dat geweldige
team dat je iedere maand vrolijk verwelkomt. Red.)
Op woensdag 6 november om 10.00 uur staan de
koffie en de thee weer klaar!!
Graag tot ziens!!!!
Het koffieteam: Froukje, Ineke, Leny, Marian en Ellis.

ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN
Een uitnodiging om te komen zingen kun je niet
afslaan. Op de volgende donderdagen kunt u na
de koffie om 11.00 uur aanschuiven in Elzenhoven: 14 en 28 november om 11.00 uur.
We maken er een gezellig, muzikaal uurtje van.
Henk Hoogendoorn
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EEN ENTHOUSIASTE KERKDIENST IN GENDEREN
Zondagmiddag 3 november a.s. is er een aangepaste kerkdienst
met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de
hervormde kerk te Genderen (Kerkstraat 29).
Het thema is: ‘Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel!’
Deelnemers van de aangepaste catechese werken mee aan deze
dienst. De voorganger is ds. L.W. de Haan uit Genderen.
De dienst begint om 15.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten
onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.
WELKOM!!!!!
Cora Antonius

Oppas
Beste gemeenteleden,
Voor de oppasdienst zijn wij op zoek naar mensen die ons team
komen versterken omdat er drie leidingdames gaan stoppen.
We zoeken mensen vanaf twaalf jaar die het leuk vinden om samen met iemand op te passen gedurende de kerkdienst. Ook als
u/jij maar een paar keer per jaar wilt of kan is dit mogelijk, alle
hulp is welkom!
Geef u op bij Mirjam Paardenkooper 06-36533972 of
m_hollemans@hotmail.com
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,
Mirjam Paardenkooper
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BIJZONDERE DIENSTEN IN NOVEMBER
3 NOVEMBER
Doopdienst
Met grote vreugde en dankbaarheid mogen er
twee kinderen gedoopt worden.
De ouders brengen hun dochtertjes in het midden van de gemeente om hun namen Flo en
June in Gods hand te mogen schrijven.

6 NOVEMBER
Dankdag voor gewas en arbeid
Centraal staat het wonder van groei en
bloei. De opbrengst van de aarde wordt
beleden als een geschenk van God en is
niet enkel een persoonlijk eigendom waar
je recht op hebt.

10 NOVEMBER
Kerk-School-Gezinsdienst
Op de basisscholen is een week lang aandacht
gegeven aan het thema ‘Goed bericht!’ .
Zowel op de scholen als in onze kerk wordt
actief meegedaan aan de actie van Dorcas.
Het verzamelen van voedselpakketten.

24 NOVEMBER
Kerkelijk Oudjaar
De laatste zondag van het kerkelijk jaar.
In de Protestantse Kerk wordt op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar teruggekeken
op wat is geweest en vooruitgekeken naar
wat komt. De overleden mensen worden herdacht, waarbij hoopvol wordt uitgekeken
naar het licht van Advent en de belofte van
leven tot in eeuwigheid.
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BESTE MENSEN,
Dit jaar willen we als Jeugdraad (ondersteund door de diaconie)
weer mee doen met de voedselactie van Dorcas, die gehouden
wordt in de kerken rondom Dankdag.
Op 10 november zullen we in de Kerk-School-Gezinsdienst met
als thema ‘Goed bericht!’ aandacht geven aan de actie.
Tijdens de zondagen voorafgaande aan deze dienst zijn er brieven
met uitleg en folders aanwezig in de kerk om uw en jouw steentje
bij te dragen. Op zondag 3 en zondag 10 november kunnen de
boodschappen voor de dienst ingeleverd worden bij iemand van
de Jeugdraad.
We willen weer dozen met voedselpakketten vullen voor de mensen waarvoor eten niet vanzelfsprekend is!
Op de brief en in de folder staat een boodschappenlijstje. U mag
natuurlijk het hele lijstje kopen maar dat hoeft niet.
U mag een keuze maken maar houdt u wel aan de voorgeschreven boodschappen anders mag het niet mee in de vrachtwagen.
Hier nog even het ‘boodschappenlijstje’:
Zonnebloemolie 2 (plastic fles van 1 liter)
Limonadesiroop 1 (geen plastic fles)
Groenten 2 (blik van ± 800 gram)
Witte/bruine bonen 2 (blik van ± 800 gram)
Fruitcocktail 1 (blik van ± 800 gram)
Rijst 3 (1-kiloverpakking)
Macaroni of spaghetti 3 (500 gram)
Suiker 1 (1-kiloverpakking)
Liga 1 (geen Milkbreak)
Theebiscuit 1
Jam 2
Thee 2
Tandenborstel 2
Tandpasta 2
Brenda Kerkdijk
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Jezus vertelde het verhaal over het verloren schaap. Hoewel de
herder de hele dag goed op zijn schapen had gepast, miste hij
toch een schaap aan het einde van de dag. Eerst ging hij opnieuw
alle schapen tellen, maar hij kwam er echt een te kort. De herder
bedacht zich geen moment en trok eropuit om het schaap te gaan
zoeken, want als het donker wordt dan heb je kans dat het
schaap het niet zal overleven. Hij zocht net zo lang totdat hij het
schaap gevonden had en toen liet hij aan iedereen weten dat hij
zo blij was dat hij zijn schaap teruggevonden had, dat weggelopen was.
Helpen jullie de herder het schaap te vinden?
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Barmhartigheid
Barmhartigheid? Dat is een woord dat moeilijk is uit te leggen. Het is
meer iets dat je moet laten zien. Barmhartigheid moet je dóen.
Barmhartigheid is een werkwoord!
Zomaar een voorbijganger. Op weg naar huis was er net een ongeluk
gebeurd met een bestelbusje en een personenauto. De bestuurder
van het busje stond al naast zijn auto, bibberend en wel. De bestuurster van de auto zat versuft achter het stuur. Achter in de auto zaten
twee kinderen die luid begonnen te huilen. De voorbijgangster stopte
haar auto en stapte uit. Samen met andere mensen die ook gestopt
waren, verleende ze eerste hulp aan de bestuurster van de auto. Na
de komst van politie en ambulance gingen de meeste omstanders
weg. De moeder van de kinderen moest voor nader onderzoek naar
het ziekenhuis en werd op een brancard de ambulance in geschoven.
De kinderen waren flink geschrokken maar niet gewond. De oudste
mocht met moeder mee in de ambulance, maar er was helaas geen
plek voor de jongste, nog maar een peuter. Bij de vraag hoe ze dit op
moesten lossen bood de voorbijgangster aan om met het kindje achter de ambulance aan naar het ziekenhuis te rijden. Ze zette het kind
in haar eigen kinderzitje en gaf het een knuffelbeest van haar eigen
zoontje. Bij het instappen vroeg een politieagent wie degene was die
het kindje naar de moeder toe bracht. ‘Die? Dat is de barmhartige
Samaritaan,’ antwoordde de agente die erbij stond.
Anne Claudine Tuller

Vrijwilligers
De maatschappij werkt alleen door vrijwilligers. Ze werken op de
kinderboerderij, de voetbalclub of collecteren voor een goed doel. Als
alles betaald zou moeten worden, zou de maatschappij niets spontaans meer hebben. Ik vind dat de vrijwilligers best vaker beloond
mogen worden. Ze offeren hun vrije tijd ervoor op. Op school heb ik
ook een week vrijwilligerswerk moeten doen. Dat was erg leerzaam.
Ik vind dat iedereen eigenlijk verplicht één maand vrijwilligerswerk
moet doen. Zo leer je hoe het is om vrijwilliger te zijn en zie je hoe
onmisbaar zulke mensen zijn.
José, 16 jaar
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Hoi ouders en jeugd,
We zijn op zondag 13 oktober weer gestart met het Jeugdkerkseizoen. We gaan dit seizoen werken met een centraal thema
‘kleur’.
Elke Jeugdkerk zal iets te maken hebben met het thema ‘kleur’ en
de jeugddienst van 17 mei 2020 zal als onderdeel het thema
‘kleur’ hebben. Vanuit elke Jeugdkerk nemen we een aspect mee
naar de jeugddienst om zo invulling te geven aan het centrale
thema. De voorganger op 17 mei is ds. Van Der Wilt, zij is kunstenares en gebruikt ook veel kleur in haar kunst.
Kijk maar eens op www.zin-in-kleur.nl als je nieuwsgierig bent.
De volgende Jeugdkerkdata zijn gepland:
13 oktober
8 december
2 februari
15 maart
19 april
17 mei

Kleur bekennen
Hoe kleurrijk is jouw leven?
Kleur je wel eens buiten de lijntjes?
Bepaalt Jezus hoe jouw leven is ingekleurd?
Voorbereiden jeugddienst
Jeugddienst in Kerk De Brug

Na het seizoen hebben we nog een afsluiting voor alle jeugd maar
daar hebben we nog geen plannen voor gemaakt, dat komt nog.
We hopen jullie allemaal weer te zien bij de jeugdkerk om met
elkaar te ‘bomen’ rondom de thema’s.
Groetjes,
Erwin, Elseline, Lotte, Armando en Brenda
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Beste orchideeënliefhebbers,
Op vrijdag 13 december wordt onze
jaarlijkse kerstmarkt weer georganiseerd
in ons Kerkske.
U kunt bij ons mooie orchideeën bestellen
die u op de kerstmarkt kunt ophalen om er met
de feestdagen fleurig bij te zitten.
Ook heel mooi om cadeau te geven voor de feestdagen!
Vanaf begin november liggen er op de tafels in de
kerk bestellijsten klaar.
De lijsten liggen er tot ongeveer 8 december.
Wilt u graag een mooie orchidee maar kunt u
niet meer naar de kerk komen, dan kunt u ook
altijd bellen of mailen (0416-272855 of benc.kerkdijk@hetnet.nl)
en zorgen wij ervoor dat u een mooi exemplaar heeft met de
feestdagen!
De orchideeën hebben minimaal 3 takken en zijn € 10,00 per
stuk. Er zitten misschien ook wat andere vormen bij, die zullen
iets duurder zijn, die kunt u kiezen op de kerstmarkt.
U kunt een voorkeur opgeven op de bestellijst, maar ik ben wel
afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van ophalen.
Dus kan ik niet altijd voldoen aan de wensen.
We hopen dat u ons weer massaal steunt. Als u niet van orchideeën houdt maar ons toch wilt steunen, zijn wij natuurlijk ook
heel blij met een gift om samen met onze jeugd leuke dingen te
doen.
Brenda Kerkdijk
Jeugdraad
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KERSTMARKT
Op vrijdag 13 december van 16.00 uur tot 20.00 uur zal onze
jaarlijkse kerstmarkt gehouden worden.
Wij, als Activiteitencommissie, nodigen u en jullie van harte uit
om onze kerstmarkt met een bezoekje te vereren of om mee te
helpen om dit weer tot een groot succes te maken.
Wat kunt u allemaal verwachten: kerststukken, kaarten, zelfgebakken appeltaart, boter- en gemberkoek, taartpunten raden,
enveloppen trekken, een boekenkraam en
een kerst kunst- en kitschkraampje. Ook
aan de inwendige mens wordt gedacht.
Diverse stamppotten, soepen, een lekker
toetje, koffie met wat lekkers
erbij en dit alles in een rustige gezellige en niet te
vergeten warme kerstsfeer met live muziek.
In het mandje onder de kapstok kunt u uw spullen
doneren.
Wat vragen wij: nieuwe spullen voor verloting of prijsjes, boeken
en spulletjes (curiosa en kerst) voor onze kunst- en kitschkraam.
Uw hulp; vele mensen zijn al benaderd maar enthousiaste helpers
kunnen we altijd gebruiken zeker met het opruimen en inrichten
van de kerk na de kerstmarkt. Vele handen maken licht werk, dus
schroom niet om u of jou op te geven bij een van de commissieleden (Ellis Vervoorn, Marjanne Dekkers).
Zet het vast in uw agenda.
Komt allen en nodig ook vrienden, buren en familie uit en neem
ze mee!
Namens de Activiteitencommissie

Dieter Verbeek
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De macht van het kleine
Ik -Tolleke- zit regelmatig in de kerk ‘De Brug’. September
was wel een bijzondere maand wat kerkdiensten betreft. De
maand begon met nogal wat bombarie in de kerkdienst met
Rob Favier. Maar eindigde met een dienst in alle rust en
vroeg aandacht voor iets kleins.
Alleen het Bijbelgedeelte al geeft Tolleke altijd een sterk en
machtig gevoel. Zo die Naäman moet niet zo hoog van de
toren blazen. Hij wordt in dit verhaal wel een koppie kleiner
gemaakt. Tolleke ging er eens goed voor zitten hoe dat in
de preek naar voren zou komen.
Maar zoals het vaak met Tolleke
gaat, hij kwam bedrogen uit. Dominee Gouwens begon over busjes die op de schoorsteen stonden en waarin gespaard werd voor
een goed doel. Tolleke ziet het busje nog
staan bij z’n oma. Die deed daar centen en
stuivers in of op z’n best een dubbeltje. Dat
schiet op!
Maar de dominee legt niet de nadruk op Naaman en wat er met hem gebeurt. Het gaat
over een slavin die het goede zoekt voor een
ander. Daar komt hoog en aanzienlijk tegenover klein en machteloos
te staan. Tolleke kan het nauwelijks geloven, maar daar maakt God
gebruik van. De antenne moet toch even anders gericht worden.
En als Tolleke weer bij de les is in de preek, gaat het over de knechten. Naäman denkt nog in groot en machtig. Maar zijn knechten zeggen hem, probeer het eenvoudige nu. Wat is er simpeler dan zeven
keer je onder te dompelen in de Jordaan? Ook al staat dat voor klein
en nietig.
De preek gaat verder over kleine daden en grote gevolgen. Een traan
van een kind zorgt ervoor dat een echtpaar zich aanmeldt als pleeggezin. Wat kan een kop koffie of compliment teweeg brengen?
Wat een inspiratie komt er van die kleine vrouw op de preekstoel.
God houdt van klein en onbeduidend. De raad van het slavinnetje en
de knechten toonden meer macht dan het goud en zilver dat Naäman
bij zich had. Wat voor macht en kracht kunnen we hebben met ons
kleine kerkje ‘De Brug’? Tolleke gaat ervoor.
Tot een zondag,
Tolleke Bijbelvast

21

“GEDENKT UW VOORGANGERS” (21)
Ds. W. Bosch 1894-1897
Willem Bosch werd op 13 november 1859 geboren in Scharnegoutum waar zijn vader ds. M.H.J. Bosch predikant was.
In zijn jeugd was het “al een begeerte den Heere te dienen in het
evangelie”, zo lezen wij in zijn levensbeschrijving. Zijn studie verloopt voorspoedig aan de Theologische Hogeschool te Kampen en
hij haalt daar in 1881 zijn kandidaatsexamen. Zijn eerste gemeente was Zuidwolde, waar hij op 29 oktober van het jaar 1882
bevestigd werd door zijn vader die op dat moment in Workum
stond. Na anderhalf jaar werd hij in Andijk beroepen waar hij tien
jaar werkzaam was, “met grote zegen op zijnen arbeid”.
Hij was geen luie dienstknecht die zich afvroeg met hoe weinig
kan ik volstaan.
Op 20 mei 1894 werd hij bevestigd in
onze gemeente waar hij 2,5 jaar werkzaam is geweest. Over deze korte periode is alleen bekend dat onder zijn
leiding de samenvoeging met de gereformeerde kerk aan het Trampad tot
stand is gekomen. Met zijn vrouw
Kaatje en zijn 5 kinderen woonde hij in
de oude pastorie aan het bruggeske.
Daarna werd hij beroepen te Almkerk.
Hij nam het beroep aan en diende de
gemeente van Almkerk 25 jaar waar hij
ook mijn oma nog gedoopt heeft (Mien
Verbeek).
In zijn memoriam staat te lezen: “Het grootste gedeelte van zijn
ambtswerk heeft ds. Bosch in Brabant doorgebracht. Eerst in Vrijhoeve-Capelle en vele jaren in Almkerk. Brabant was hem lief en
met grote trouw en ijver heeft hij hier mogen werken. Hij gaf zich
aan zijn arbeid met al de gaven en krachten die God hem geschonken had. Met heel zijn hart was hij dienaar des Woords.
Zijn prediking was opening der Schriften en daarom bleef zijn
prediking tot het einde toe frisch. Degene die hem jarenlang
hoorden, spraken hierover groote waardering uit.”
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Ook het kerkelijk werk buiten de gemeente had zijn aandacht. Hij
was vele jaren betrokken bij de ‘evangelisatie’ van Brabant en
Limburg.
Hij is 22 jaar redacteur geweest van de kerkbode in Brabant en
Limburg en van het blad van de persvereniging ‘De Wachter’.
Bijna 20 jaar was hij curator van de Theologische school en het
Gymnasium te Kampen.
Onder zijn leiding kwam er in Almkerk ook een gereformeerde
school tot stand. Na zijn emeritaat in 1923 vestigde hij zich in
Amersfoort waar in 1929 zijn vrouw Kaatje stierf. Een dochter
bleef om hem te verzorgen en te helpen bij het vele werk dat hij
nog gedaan heeft.
De laatste jaren van zijn leven verminderden zijn krachten, maar
“God gaf hem kracht om in weerwil van moeilijkheden in zijn lichaam toch zijn werk te verrichten”, zo lezen wij.
Hij heeft geen lang ziekbed gehad. Zaterdag 2 november 1935
riep God hem tot zich in Zijne Heerlijkheid.
Zijn memoriamschrijver Joh. Rietberg besluit:
“In ds. Bosch is er iemand van de oude garde heengegaan.
Die veel heeft mogen arbeiden in de kerk des Heren omdat hij de
Koning der kerk zo lief had.
Die, door wie hem kende, bemind werd om zijn persoon en zijn
werk, om zijn oprecht karakter, om zijn beginselvastheid en
trouw. Die gewoekerd heeft met de gaven door God gegeven.
Die levend bij Gods Woord een open oog had voor de geestelijke
Nooden van dezen Tijd.
Die een man was van een gezonde Gereformeerde levenshouding.
Die geleefd heeft in het geloof.
Die ook in dat geloof stierf.”
- wordt vervolgd –
Dieter Verbeek
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DIVERSE COLLECTEN IN NOVEMBER
Voor 3 november staat gepland de collecte voor het project van
de diaconie: Inloophuis TOON.
Toon Hermans Huis Waalwijk is een inloophuis, een sfeervolle
ontmoetingsplaats, waar mensen die op welke wijze dan ook met
kanker te maken hebben van harte welkom zijn. Alle activiteiten
zijn gericht op hun missie: “Bijzondere aandacht voor mensen én
kanker”. Een warme ontmoetingsplaats zonder drempels, gedragen door betrokken vrijwilligers. Dat is Inloophuis TOON. Het Inloophuis ontvangt géén enkele structurele subsidie. De jaarlijkse
exploitatiekosten bedragen ca. € 75.000,-. Voor de dekking van
deze kosten zijn zij jaar in jaar uit volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van buitenaf.
Voordat gastvrouwen en -heren zich mogen gaan inzetten voor
het Inloophuis krijgen zij een verplichte training van 4 dagdelen
om goed voorbereid aan hun taak te kunnen beginnen. Een gedegen opleiding brengt kosten met zich mee en de opbrengst van
deze collecte wordt hieraan besteed.
De Dankdag voor Gewas en Arbeid wordt iedere eerste woensdag
van november gehouden. In 2019 is dat op woensdag 6 november. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap,
tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen. De twee
collecten zijn dan voor Kerk en Diaconie.
Op 10 november is de eerste collecte bestemd voor Dorcas. Blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Hulp als de
nood aan de man is. Kansen in uitzichtloze situaties.
Dat is Dorcas.
24 november staat als 2e collecte gepland een collecte voor het
Pastoraat "eenzaamheid draaglijk maken".
Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken.
De Protestante Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte,
bijv. door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden zij informatie, materialen en tips aan. Daarnaast
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ondersteunen zij initiatieven om eenzaamheid op de agenda te
zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in
kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep
mensen treft, ouderen en jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden
als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.
Namens de Diakonie
Jenny Verhagen

VORMING &TOERUSTING
De werkgroep Vorming & Toerusting van de PGML
biedt u in november het volgende programma aan:

Als kinderen andere wegen gaan.
Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk.
(groot)ouders en kerkenraden vragen zich af wat
ze verkeerd hebben gedaan, of anders hadden
kunnen doen.
De tieners, twintigers en dertigers van nu maken
kennis met een heel andere wereld.
Ds. Margriet van der Kooi zal hierover met de aanwezigen in gesprek gaan over de betekenis en het vinden van de weg naar God
voor een nieuwe generatie
Wanneer:
dinsdag 5 november, aanvang 20.00 uur
Waar:
De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk.
Contactpersoon: Geert Hulsbos tel 0416 332326

