OVERDENKING
STOP MET ZWIJGEN
Adventsoverdenking bij Psalm 32: 5b: Ik zei: Ik zal de HERE mijn
overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden.
Zwijgen
‘Maak van je hart geen moordkuil’. Dat is een goed advies. U herkent
het vast. Je kunt van je hart een moordkuil van gedachten en
gevoelens willen maken. Maar gevoelens en gedachten zijn sterk. Ze
laten zich niet doodzwijgen. Ze kunnen wel eens slapen. Maar het zijn
slechte slapers. Het hoeft maar te ritselen in je ziel of ze zijn wakker,
springlevend. En dan loop je weer te tobben. Of erger, zoals de Psalm
zegt: mijn zwijgen maakte mij ziek. Waar ik mee zit, ‘t knaagt aan me.
‘t Zuigt me leeg (vs. 3, 4). Ik word er neerslachtig van. Zwijgen maakt
een mens ziek! Wie wil dat nou?
Hoe komt het dat we met zijn allen toch best wel veel: zwijgen?
Waarom zwijgen we? Je vertelt dingen niet omdat je er een ander niet
mee wilt belasten. Je denkt: laat maar zitten, mijn dingen zijn niet zo
belangrijk, de dingen waar anderen mee zitten, die zijn pas echt
belangrijk. Of je vertelt iets niet omdat je je ervoor schaamt. Of je
vertelt het niet want je denkt: nou krijg ik op mijn kop. Allemaal
redenen om je ziel af te schermen en te zwijgen.
Zeggen
Maar je kent vast ook de ervaring: toen ik het wél vertelde, toen viel er
een last van mijn schouders! Psalm 32 zegt: zoek die opluchting op. De
HEER wil dat. Daar wil ik iets meer over zeggen. Over de HEER en die
opluchting. De Psalm begint en eindigt ermee. Het is wel meer dan
opluchting. Verheug je in de HERE, juich, rechtvaardigen, juich allen,
jullie oprechten van hart, zo eindigt de Psalm. (vs 11)
Het is de HEER die ons wil horen. Hij wil dat het hoge woord er
bij ons uitkomt. Ons hoogste woord is denk ik een woord uit de diepte.
We hebben het misschien verstopt in een kluis diep weg in ons hart.
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Toch wacht de HEER op dat woord. Die dingen in ons leven die we
moeilijk vinden. Die dingen die er eigenlijk niet mogen zijn, maar ze
zijn er toch. Die dingen, die moeten aan het woord komen. Ze moeten
naar buiten komen. En als ze dan naar buiten zijn gekomen. Je ziet ze.
Dan denk je misschien: ik wil hier bij deze uitstalling weg… dit gaat
niet over mij… en je draait je om. Als je opnieuw kijkt, dan staat daar
midden tussen jouw puin Jezus. Zie je het nu? vraagt de HEER. Zo en
niet anders wil Ik jou hebben: met huid en haar, met al je puin. Ik wil
je hebben als de zondaar die je bent. Zo kan Ik je helpen. Luther zegt
hier: Er is tussen heiligen en onheiligen geen onderscheid. Ze zijn
allemaal zondaren. Het verschil is alleen dat de zondewonden van de
heiligen door God verzorgd en verbonden worden, maar bij onheiligen
openliggen.
Zingen
Daarom: stop met zwijgen. De HEER zegt: Wees niet zoals een paard of
een ezel. Ze zijn bang voor een mens die ze niet kennen. Het paard
steigert, de ezel zet zijn hakken in het zand. Je kunt ze alleen met
geweld naar je toe halen. (vs. 9) Hij zegt: Zolang jij niet de zondaar
wilt zijn, zolang jij steigert tegen mijn genade, zolang je baas blijft
over je eigen puin, kan Ik je niet helpen. Maar als Ik jou niet help – wie
dan wel?
Ik denk aan de engelen in de Kerstnacht. Bij de geboorte van
Jezus breken ze uit in een jubelzang. Het grote zwijgen is verbroken.
Dit Kind zet mij in het licht van Gods genade. Hij is het, die zijn volk
zal bevrijden van hun zonden. (Mt. 1: 21) Ik kan alles vertellen.
De engelen zingen: ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor
mensen van het welbehagen. De Psalm zingen ze niet. Die kunnen
alleen mensen, zondaren zingen.
Ds. Henk van Kapel
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REDACTIONEEL
Normaal gesproken vindt u in het Schakeltje een verslag van de
activiteiten die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden en kijken
we vooruit naar de geplande bijeenkomsten. In deze periode, waarin
covid-19 de hele wereld in haar greep houdt, is dat niet zo
vanzelfsprekend. Veel bijeenkomsten gaan niet of in een andere vorm
door. Vandaar dat we hebben besloten om een Schakeltje uit te
brengen met daarin aandacht voor gemeente zijn in corona-tijd. U zult
vaak lezen dat het zo jammer is dat we niet bijeen kunnen komen en
wellicht bent u wel één van de gemeenteleden die omwille van een
zwakke gezondheid ook al maanden niet meer in de kerk is geweest.
We missen elkaar, we missen het gemeente zijn, we missen het samen
bidden, samen zingen maar één ding hoeven we nooit te missen: de
liefdevolle zegen van onze Heer. We wensen u daarom veel leesplezier
maar bovenal Gods zegen toe!
Namens de redactie,
Esther Wijnberg
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OUD PAPIER
Zet u oud papier en karton aan de straat? Help dan de vrijwilligers
een handje en zet dit verpakt in dozen of gebundeld aan de weg.
Hiermee voorkomt u dat het papier wegwaait. Zorg dat u de
papierbundels niet te zwaar maakt. Hiermee maakt u het tilwerk
lichter!
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ROOSTER KERKDIENSTEN EN ACTIVITEITEN
Datum*
13 december
20 december
24 december
25 december
27 december
31 december
3 januari
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari
7 februari
14 februari
21 februari
28 februari
7 maart
10 maart

Voorganger
Ds. W.P. van der Aa, Waalwijk
Ds. H.J. van Kapel
Ds. H.J. van Kapel (19.30 uur)
Ds. H.J. van Kapel
Ds. J. Boom, ’s Gravemoer
Ds. H. Tacken, ’s Hertogenbosch (19.30 uur)
Ds. H.J. van Kapel (bevestiging ambstdragers)
Ds. G.H. Hoff, Rhenen
Mw. M. de Bruin, Molenaarsgraaf
Ds. H.J. van Kapel
Ds. A.C. Kortleve, Veenendaal
Ds. H.J. van Kapel, Heilig Avondmaal
Ds. J. de Jong, Pijnacker, 1e lijdenszondag
Ds. H.J. van Kapel, 2e lijdenszondag
Ds. J. Wolters, Almker, 3e lijdenszondag
Ds. H.J. van Kapel, 4e lijdenszondag
Ds. W.P. van der Aa, Waalwijk, Biddag
(19.30 uur)

*De diensten vangen aan om 9.30 uur, tenzij anders vermeld.
KINDERNEVENDIENST
Hoi Jongens en meisjes,
We hebben door deze rare tijd waar we nu in zitten elkaar al even niet
gezien, dat is zeker jammer. Daarom hebben we iedere zondag een
verhaal en knutselwerkje voor jullie op de site van de kerk staan, zodat
je toch betrokken kan blijven bij de kerk en natuurlijk het
belangrijkste de Here Jezus. Speciaal voor deze tijd kun je gratis een
account aanmaken bij www.vertelhetmaar.nl, zodat je ook zelf iets
leuks uit kan kiezen. We hopen dat we weer snel de normale
kerkdiensten en de kindernevendienst kunnen hervatten. We wensen
jullie hele fijne feestdagen en het allerbeste voor 2021!
Groetjes de leiding van de kindernevendienst.
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MUZIEKCOMMISSIE
Ook voor de muziekcommissie is 2020 een bijzonder jaar. Zoals
gebruikelijk hadden wij de concertreeks voor 2020 al vrijwel geheel
rond. Er zou weer een paasconcert, een concert van de orgelkring
Waalwijk, een concert in september en een kerstconcert komen, maar
door het Corona virus is alles afgelast. Ook voor 2021 hebben we
voorlopig geen concerten vastgesteld omdat we niet weten hoelang de
crisis omtrent Covid 19 nog zal duren. Tot onze spijt hebben we ook
twee concerten van bekende organisten moeten annuleren. Onze
vergaderingen over de invulling van concerten worden weer opgestart
zodra we weten wanneer er gevaccineerd kan worden en de Corona
crisis ten einde loopt. Heel jammer, maar we vertrouwen op de Here
dat alles weer goed mag komen.
De Muziekcommissie
HOE IEMAND ZICH KAN VERGISSEN
Een leraar vroeg aan een 7-jarige leerlinge: ‘Als ik je één appel en één
appel en nog één appel geef, hoeveel appels heb je dan?’
‘Vier’, zei het meisje zonder aarzelen.
De leraar had een moeiteloos, correct antwoord verwacht. Hij was
zichtbaar teleurgesteld. Hij bedacht zich dat het kind misschien niet
goed had geluisterd. Hij herhaalde de vraag. ‘Luister goed. Als ik je
één appel en één appel en nog één appel geef, hoeveel appels heb je
dan?’ De leerlinge wilde de leraar niet opnieuw teleurstellen en dacht
langer na. Vervolgens zei ze: ‘vier’
De leraar was opnieuw teleurgesteld en bedacht zich dat de leerlinge
misschien liever aardbeien zou eten. ‘Misschien weet ze het dan wel.’
Vol enthousiasme vroeg de leraar: ‘Als ik je één aardbei en één aardbei
en nog één aardbei geef, hoeveel aardbeien heb je dan?’
‘Drie ?’ vroeg het meisje met een aarzelende glimlach.
De leraar was blij. Zijn aanpak was geslaagd. ‘Zie je wel.’ Nu zou het
met de appels ook lukken. Op de vraag over de appels antwoordde de
leerlinge nu weer met: ‘vier’.
Geïrriteerd en streng vroeg de leraar: ‘Hoezo vier?’
‘Nou,’ zei het meisje ‘omdat ik ook een appel in mijn tas heb.’
Henk van Oosterhout
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KERKDIENSTEN
Vanzelfsprekend dienen alle regels van het RIVM goed opgevolgd te
worden. Dit betekent o.a. dat u 14 dagen voor kerkbezoek geen
symptomen van covid gehad mag hebben, de 1,5 meter afstand wordt
gerespecteerd, u ontsmet uw handen voor het betreden van de kerk.
We zijn verplicht met een reserveringssysteem te werken wat betekent
dat u niet “zomaar” op zondag naar de kerk kunt komen. U kunt zich
aanmelden voor een kerkdienst bij Esther Wijnberg, tel. 06 51 268 203
of via mail ewijnberg@home.nl
Voordat u de kerk inkomt kunt u uw handen ontsmetten. Wij vragen u
dit zeker te doen met het oog op uw eigen gezondheid en die van de
andere gemeenteleden.
Tijdens de dienst is er geen gemeentezang en worden er geen collectes
gehouden. Samen zingen blijkt een mogelijke bron van besmetting te
zijn vandaar dat we ervoor kiezen dit niet te doen.
Ook het doorgeven van de collectezakken is een mogelijke
besmettingshaard. U kunt uw bijdrage via de bank overmaken zoals u
ook de afgelopen periode heeft gedaan.
Na afloop van de dienst willen we u vragen te blijven zitten totdat de
koster aangeeft dat uw rij de kerk mag verlaten. Op die manier kunnen
we ook bij het uitgaan van de kerk de afstand van 1,5 meter
respecteren.
We kiezen ervoor voorlopig nog geen kindernevendienst te houden.
We willen u vragen de regels die nodig zijn te respecteren zodat we
gezamenlijk goede diensten mogen beleven rekening houdend met de
gezondheidsrisico’s.
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Vanzelfsprekend blijven de diensten uitgezonden worden via de
gekende kanalen. Immers, er kunnen maar 30 gemeenteleden de dienst
bijwonen en we hebben alle begrip en respect voor gemeenteleden die
liever nog niet in een grotere groep bijeenkomen.
Met Gods zegen hopen we op mooie diensten de komende tijd.
Namens de kerkenraad,
Esther Wijnberg
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DE LACH VAN HET KIND
- een overdenking bij Kerst
Kent u dat prachtige kerstliedje? The little drummer boy. De kleine
trommelaar. Dat lied sluit aan bij de vertelling van de Evangelist Lucas
van de geboorte van Jezus. In een stal. Herders gaan daar het kind
opzoeken en als ze het gevonden hebben bij Maria en Jozef, dan gaan
ze dat overal vertellen. In een ander verhaal zijn er ook wijzen uit het
verre oosten gekomen. Zij gaven mooie cadeaus.
De jongen zingt: Come they told me a new born King to see. Ze
vragen me mee naar een nieuw geboren Koning. Our finest gifts we
bring to lay before the King. Onze mooiste cadeaus leggen we aan zijn
voeten. Maar de jongen moet zingen: Little baby I am a poor boy too.
Klein kindje, ook ik ben een arme jongen. I have no gift to bring that fits
to give our King. Ik heb geen cadeau waardig genoeg om onze Koning te
geven. Shall I play for you? Zal ik voor je spelen? Mary nodded. Maria
knikte: doe maar vent. De ezel en de os luisteren stil.
En hij trommelt voor het Kind. I played my drum for Him, I played
my best for Him. Ik trommelde op mijn trommel, ik gaf alles wat ik had.
En, zingt ie dan: Then he smiled at me, me and my drum. Hij lachte naar
mij, naar mij en mijn trommel. En hij gaat nog mooier en nog lichter
spelen!
Ik wens dat wij daar eindigen. Wij allemaal. In de lach van de liefde
van het Kind in de kribbe. Zijn lach is het grootste wat ons overkomt.
Ds. Henk van Kapel
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JEUGDWERK BASISONDERWIJS
De clubavonden zijn helaas niet mogelijk in deze tijd, we hebben
daarom voor de herfstvakantie een leuk boekje rondgebracht om wat
clubactiviteiten thuis te beleven. Met het boekje ‘Op reis met Ruth’
hebben we een alternatief aangeboden met puzzels, kooktips en
verhalen over Ruth, Naomi
en Boaz. De zorg en het
omzien naar elkaar!
Ook in onze tijd met Corona
erg belangrijk om te doen.
Voor de mooie Kerstperiode
hebben we hier wat extra
kleur- en puzzelstukjes

toegevoegd voor thuis.
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Veel puzzelplezier en de groeten van de jeugdwerkleiding
Lianne, Ellie en Miranda
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ADOPTIEKIND VAN DE DIACONIE
Zoals u misschien wel weet, sponsort onze Diaconie een adoptiekind via
Woord en Daad.
Op deze manier wordt een kind in een “Derdewereldland” in staat
gesteld om (Christelijk) onderwijs te volgen.
Van eerdere gesponsorde kinderen kregen we de volgende berichten:
“Door alle steun heb ik mijn studie af kunnen ronden, terwijl mijn
broers deze moesten afbreken, toen mijn vader ons verliet”.
En ook:
“Door mijn deelname aan het sponsorprogramma kreeg ik christelijk
onderwijs en leerde ik God kennen. Daarnaast kreeg ik door het
onderwijs toekomstperspectief. Nu ik een baan heb kan ik ook voor
mijn familie van betekenis zijn”.
Dit soort berichtjes zijn hartverwarmend om te lezen. Reden voor de
Diaconie om de sponsoring voort te zetten, ook voor “nieuwe”
kinderen. Het programma stopt namelijk op 22-jarige leeftijd van een
kind, of eerder als hij of zij de opleiding eerder heeft afgerond.
Op dit moment is ons adoptiekind Tony Evann Muguel Kabré. Dit
jongetje is 8 jaar, geboren op 4 december 2012 en woont in het dorp
Ouagadougou in het Afrikaanse land Burkina Faso.
Als omschrijving van zijn karakter kregen we door dat hij grappig is,
behulpzaam en gevoelig. Hij houdt heel erg van voetbal.
Tony woont in een huis van klei en leem gebouwd. Het huisje heeft
twee kamers, er is geen stromend water en ook geen elektriciteit.
Hij woont daar met zijn vader en moeder en een oom en een tante.
Het gezin kampt met financiële problemen, zoals gebrek aan voedsel
en schoolgeld.
Omdat de ouders van Tony niet voldoende voor hem kunnen zorgen, wil
Woord en Daad steun verlenen. Met behulp van onze Diaconie kan dat
worden gedaan.
Namens de Diaconie
Henk van Oosterhout
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GEDICHT
Kerstgedicht
O Bethlehem in Efrata,
o kleine stad in Israël.
Klein in het land van Juda,
groot in Gods bestel.
Er zal uit u een heerser komen,
zijn oorsprong is een teken in de tijd.
't Is waar onze vaderen van dromen,
een lichtbron van de eeuwigheid.
O Bethlehem in Efrata,
een moeder krijgt een kind.
Hij zal onze verlosser zijn
en wordt door God bemind.
Hij zal de volken weiden als zijn schapen.
Sterk en krachtig zijn in God de Here.
Alle mensen kunnen rustig slapen.
In vrede in Gods rijk verkeren.
O Bethlehem, de vrede zal dan dagen.
Zijn majesteit is kracht van onze Vader.
De toekomst zal naar vrede vragen,
Houd moed, Gods rijk komt nader!
Micha 5 : 1 - 8
Van de leiding van de contactgroep
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BIJBELGESPREKSKRING
Al vele jaren komt de Bijbelgesprekskring van september t/m mei
iedere derde woensdagmiddag van de maand, onder leiding van ds.
H.J. van Kapel, bijeen in De Schakel van 14:00 tot 15:30 uur en wordt
er een hoofdstuk van een door de deelnemers gekozen boekje
besproken.
Door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het
coronavirus kon de Bijbelgesprekskring enige tijd niet bijeenkomen
maar op 21 oktober jl. zijn we gelukkig toch weer begonnen, gesteund
door de uitleg van de coronamaatregelen door onze classispredikant en
natuurlijk met inachtneming van strikte hygiëne maatregelen.
Natuurlijk luistert u ook iedere zondag naar de verkondiging en uitleg
van de Bijbel, maar daarop reageren tijdens de kerkdienst is toch
lastig, zeker wanneer je thuis via internet naar de preek luistert. Het
mooie van de Bijbelgesprekskring is dat er geluisterd wordt naar je
vragen en je twijfels en dat je mening gerespecteerd wordt. Je kunt er
je geloof delen en versterken. Je leert elkaar beter kennen en komt
ook tot de ontdekking dat je niet de enige bent met vragen,
bijvoorbeeld waarom je kinderen eigen wegen gekozen hebben.
Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan gemeenteleden die ziek zijn
of een dierbare verloren hebben. Ook passeren er wijsheden de revue
zoals: “Geloof is een stok om op te steunen en niet om mee te slaan”
of “Geloof is er niet om de wereld te verklaren, maar om het erin uit
te houden”.
Tijdens de bijeenkomst van 21 oktober hebben we het laatste
hoofdstuk van het boekje “Koninklijk gezelschap” behandeld. In dit
boekje ging het om de rol van mensen rondom David. De
bijeenkomsten, waarin iedereen een inbreng heeft, worden door alle
deelnemers als waardevol en verrijkend ervaren. Het is wel jammer dat
het zingen van een Psalm of Gezang bij de afsluiting van de
bijeenkomst momenteel niet mogelijk is, maar dat kan wellicht in 2021
wel weer.
Het zou fijn zijn wanneer met tegelijk met het nieuwe boekje, met de
titel “Teken van Leven”, ook nieuwe leden zouden mogen begroeten en
dat een totale Lock down in ons land vermeden kan worden.
Voor de Bijbelgesprekskring kunt u zich opgeven bij onze predikant.
Leden van de Bijbelgesprekskring
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Quiz met als thema: De taal van Kanaän.
In deze quiz verwijst de omschrijving naar een spreekwoord of gezegde:
Voorbeeld: Iemand dwingen door bedreiging = “Het mes op de keel zetten” Spreuken 23:1-2.
Alle antwoorden zijn ontleend aan de Bijbel.
1.De leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt.
2.Een werknemer verdient een redelijke beloning.
3.Een toestand als velen door elkaar praten en men elkaar niet meer kan
verstaan.
4.Schoonvegen.
5.Op het laatste ogenblik.
6.Overgaan tot zelfonderzoek.
7.Verklaren dat men onschuldig aan iets is.
8.Al het mogelijke doen om zijn doel te bereiken.
9.Geen besluit kunnen nemen.
10.Veel wat wij nu voor nieuw houden, is er vroeger ook al geweest.
11.Nog net aan een dreigend gevaar ontkomen.
12.Iets goeds aan mensen geven die het niet weten te waarderen.
13.Een wijs en vernuftig besluit nemen in een moeilijke zaak.
14.Ophouden met dichten.
15.Kleine gebreken van een ander opmerken, maar fouten van zichzelf niet
zien.
16.Iemand die niet gauw iets gelooft.
17.Met veel ophef bekend maken.
18.Het karakter van een mens moet men beoordelen naar zijn daden.
19.Wie onrust veroorzaakt, zal zelf de kwalijke gevolgen ondervinden.
20.Teneergeslagen zijn, in de put zitten.
21.Iets grondig vernielen.
22.Iemand die volstrekt onbekend is met de toestand ter plaatse.
23.Een vaste onherroepelijke regel, waarvan nooit wordt afgeweken.
24.Ergens geweldig van schrikken.
25.Het werk van een ander voor dat van jezelf laten doorgaan.
26.Een grote uitgave doen.
27.Een verdienstelijk iemand wordt in eigen omgeving niet gewaardeerd.
28.Zonder omwegen op zijn doel afgaan, op een eerlijke manier te werk
gaan.
29.Met harde arbeid en veel inspanning iets tot stand brengen.
30.Gunstig ontvangen worden, welkom zijn.
De antwoorden vindt u achter in dit Schakeltje.
Veel succes!
Leiding Contactgroep.
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PREDIKANT IN 2020
Hoe beleef ik als gemeentepredikant in Waspik de coronatijd? Deze
bijzondere tijd heeft iedereen overvallen, ook mij. Wat blijft mij
bij?
Een herinnering die eruit springt is mijn eerste kerkdienst in onze kerk
met weer mensen erbij, 14 juni. Toen ik op de preekstoel stond en de
mensen zag, emotioneerde dat mij onverwacht heftig; ik voelde me blij
worden. Na één van de eerste avondgebeden, met enkele
gemeenteleden erbij, merkte één van hen op: “Wat ben ik blij dat ik
weer in de kerk kon zijn!” Het drong ineens tot mij door hoe
bevoorrecht ik ben. Ik ben elke zondag en week in de kerk geweest. Ik
heb in Waspik, in Buurmalsen, in andere gemeenten
kerkdienstuitzendingen geleid. Vele anderen die niet in de kerk
mochten komen hebben de kerk gemist. Dat ontroert me. Het maakt
me bewust van de betekenis van het kerkgebouw en van de kerkdienst
als een thuis.
Aangrijpend vond ik het luisteren naar nabestaanden van mensen
die aan corona waren overleden. Ze vertelden over bezoeken aan de
andere kant van het raam. Over hun afscheid van de stervende in
beschermende kleding. Een enkele keer kon de partner vanwege
quarantaine niet bij de uitvaart aanwezig zijn. U hebt vast ook gehoord
van zulke verschrikkelijke ervaringen. Ze raken ons denk ik allemaal
diep.
Rondom ziekenhuisopnamen van gemeenteleden belde ik met
geestelijk verzorgers in ziekenhuizen. Mag ik op bezoek komen of liever
niet? Ze vertelden over de situatie in de ziekenhuizen.
Uitvaartverzorgers en medewerkers vertelden over hun beleving van de
risico’s die hun werk nu voor hen meebrengt. Ik heb respect voor hun
keuze om de risico’s te aanvaarden en de mensen bij te staan.
Dankbaar ben ik voor de kerkdienstopnamen in onze kerk voor De
Stroming en andere tehuizen van De Riethorst Stromenland. Een idee
van geestelijk verzorger Marjan Luijben en mij. Onze kosters en
organisten en cameraman Wim van Herwijnen wil ik zeer danken voor
hun medewerking.
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In het begin van de coronatijd heb ik een nieuwe mobiele
telefoon aangeschaft en later ook een webcamera. Ik raak van lieverlee
thuis in voor mij nieuwe communicatiemogelijkheden. De
belijdeniscatechisanten zijn voorop gegaan. Zij wilden de catechisaties
graag online vervolgen. Zo gaat het momenteel met de
jongerencatechese en met kerkenraadsvergaderingen. Ik ben blij met
de website van onze gemeente die mogelijk maakt dat kinderen thuis
kindernevendienst houden.
Sommige activiteiten liggen helemaal stil. Ik voel mee met de
leden van de vrouwenvereniging en contactgroep die elkaar missen. De
corona-tijd maakt me erg bewust van onze gemeente als een
ontmoetingsplek. Ik zie uit naar het moment dat we elkaar weer
kunnen zien in De Schakel. Ik zie ook uit naar het moment dat het
contact met Christelijke Basisschool De Brug kan worden opgepakt.
Tot zover mijn verslag. Ik wil eindigen met de wens voor onze
gehele samenleving, dat we ons met elkaar sterk maken voor
ondersteuning van mensen die door corona in de problemen komen.
Heeft u ideeën voor hoe wij als Hervormde Gemeente Waspik hierbij
iets kunnen betekenen? Ik nodig u graag uit om contact op te nemen
met de kerkenraad.
Met een hartelijke groet,
ds. Henk van Kapel
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VROUWENVERENIGING LYDIA
Hoe heeft vrouwenvereniging Lydia de corona-periode beleefd?
Laat me maar beginnen met de fijne sfeer die er is binnen onze
vereniging. We kijken naar elkaar om, we zien elkaar op de
bijeenkomsten op dinsdagavond, normaal om de twee weken.
Dit seizoen met de Bijbelstudie van dominee Methorst uit Nieuwerkerk
aan de IJssel met als onderwerp het Bijbelboek Prediker wat ons
ontzettend boeit en nieuwsgierig maakt naar de uitleg hiervan met veel
dagelijkse leefregels. Omdat alles anders is in deze coronatijd moesten
we de moeilijke keuze maken om de jaarlijkse bazaar niet door te
laten gaan. Een dag waar we als vereniging altijd erg naar uitzien om u
als gemeenteleden en andere belangstellenden te ontmoeten. Naast de
mooie dag met warme ontmoetingen blijft natuurlijk ook de opbrengst
voor de kerk achterwege. We hopen en bidden dat we het volgend jaar
wel mogen organiseren en dat God ons de kracht geeft om het weer op
te pakken. Dankbaar mogen wij zijn dat de vereniging al zoveel jaar
bestaat en onze is dat de vereniging mag groeien in aantal; dames,
wordt lid van onze vereniging waar het woord van God centraal staat.
Graag delen we met u het volgend gedicht van M.A. Groeneweg-de
Reuver uit haar bundel “Gezegend onder het kruis”
Bind me aan U
Wat mij ook overkomt, o Heer’,
wil me toch blijven sterken.
Laat Uw genade meer en meer
Uw heil in mij bewerken.
Wat U ook over mij gebiedt,
dat U me toch behoede,
zodat mijn vreugde en verdriet
mij medewerkt ten goede.
Wat mij dan hier ook wedervaart,
’t ligt alles in Uw handen.
Bind me aan U, reeds hier op aard’
met hechte liefdesbanden,
opdat ik nu en straks voorgoed
U al de eer mag geven,
en rein gewassen in Uw bloed
altijd bij U zal leven.
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VAN MISTIGE CONSESTORIE TOT ONLINE VERGADEREN
Toen ik in 1986 voor de eerste keer werd bevestigd als diaken was het
uiteraard vanzelfsprekend om de Kerkenraadsvergaderingen bij te
wonen.
Ik kan me die nog goed herinneren.
We vergaderden in de consistorie in de prachtige stoelen die heel lang
geleden in het oude raadhuis stonden voor de Gemeenteraad.
De vaste gang van zaken was als volgt: Om 8 uur werd eerst koffie met
een koekje gebracht door onze kosteres, Marie Lankhaar. Als de
vergadering ongeveer een half uur had geduurd, werd het tweede
bakje door Marie ingeschonken en kon zij weer naar huis.
Halverwege de vergadering kwam dan de doos met sigaren op tafel.
(Bekostigd door de Diaconie………) Voor de sigarenrokers in de
kerkenraad van destijds was dit uiteraard een aangename gewoonte.
En de niet-rokers vonden dat toen allemaal vanzelfsprekend.
Na een tijdje was er een aardig rookgordijn aangelegd, zodat je na de
vergadering bij thuiskomst te horen kreeg: “Nou, ze hebben weer flink
zitten stomen! “
Maar ja, dat was toen allemaal heel gewoon.
Als nieuw Kerkenraadslid had je in het begin nog niet veel taken, maar
dat zou snel veranderen.
Een van die taken was na een paar jaar het overnemen van het maken
van de notulen. In het begin maakte ik aantekeningen op een
kladpapier om die later in het “grote notulenboek” in het net over te
schrijven.
Weer een paar jaar later (rond 1996) werden de eerste computers in de
huishoudens aangeschaft. In eerste instantie werden die vooral
gebruikt voor spelletjes en als tekstverwerker. Ook de kinderen
gebruikten toen de pc al voor school.
De aantekeningen van de vergaderingen die ik in het klad maakte,
verwerkte ik thuis op de computer in een verslag.
Na goedkeuring van de notulen in de volgende vergadering werd het
verslag in het notulenboek toegevoegd.
Weer enkele jaren later waren er meer Kerkenraadsleden die
beschikking hadden over een computer en het internet kreeg ook
steeds meer gebruikers.
Het bleek toen dat het handig was om de notulen na uitwerking via een
e-mail naar de (meeste) leden van de Kerkenraad te sturen.
Zo kon iedereen deze vooraf doornemen en eventuele aanvullingen of
opmerkingen alvast noteren voor de komende vergadering.
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Ondertussen waren we na het vervangen van de verzakte kerkvloer in
zaal 2 gaan vergaderen.
Toen ik in 1998 mijn drie termijnen als ambtsdrager had voltooid, en
dus aftredend was, zou het maken van de verslagen in principe door
iemand anders van de Kerkenraad gedaan moeten worden.
Dominee Jelke de Jong, die toen onze predikant was, stelde voor dat ik
als notulist de vergaderingen zou blijven bijwonen. Wel zonder
stemrecht en uiteraard met geheimhoudingsplicht.
Dit voorstel werd door de Kerkenraad ondersteund, zodat ik als nietambtsdrager vanaf 1998 toch met het kerkenwerk verbonden bleef.
Vervolgens werden de vergaderingen van zaal 2 naar De Schakel
verplaatst.
Maar ook de manier van notuleren veranderde weer. Je moet toch een
beetje met de tijd mee gaan en zo werd het maken van de verslagen
op papier een jaar of tien geleden vervangen door een laptop.
De gemaakte aantekeningen van de vergadering staan nu gelijk al
digitaal en dat is handig om ze thuis verder uit te werken.
En dan 2020: de coronacrisis…….
In eerste instantie vergaderden we vanaf maart 2020 in de grote zaal
van De Schakel, uiteraard op 1,5 meter afstand.
Omdat het vanwege allerlei maatregelen steeds lastiger werd om fysiek
bijeen te komen, werd besloten om de vergadering van 19 oktober
vanuit huis “online” te houden.
Goed plan, ware het niet dat een paar kerkenraadsleden niet
“ingelogd” konden komen en dus alsnog op pad moesten om bij onze
voorzitter aan huis de vergadering mee te maken.
Op zich heeft het online-vergaderen natuurlijk voordelen, net als
thuiswerken voor administratieve functies. Je hoeft er de deur niet
voor uit.
Het is een goed alternatief als vervanging voor vergaderen in De
Schakel.
Laten we hopen dat dit geen blijvende situatie is, want elkaar in
levenden lijve ontmoeten is natuurlijk altijd prettiger.
We zullen het er voorlopig mee moeten doen, in afwachting van betere
tijden.
En wat de toekomst brengen moge………….
Henk van Oosterhout
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Corona en HVD
Hoe gaan wij als HVD'ers om met de coronatijd?
Wij vergaderen twee keer per jaar in februari was er nog geen corona
en in september hadden we al een half jaar met corona te maken en in
die maand hadden we ook weer een toename van corona patiënten .
Persoonlijk vind ik het heel moeilijk hiermee om te gaan. Je doet wat
je hart in geeft. In het begin van de Coronatijd met Lock down
werd er niemand bezocht door de HVD'ers, en toen er versoepelende
maatregelingen kwamen, hebben
na verloop van tijd sommige van de HVD'ers het contact weer opgepakt
om óuderen op te zoeken
Maar dan blijft de vraag altijd ,wil je wel bezoek hebben?
Nu het aantal corona patiënten weer toeneemt, hebben wij de vraag
gesteld, is er geen andere manier om mee te leven
met de oudere mensen o.a. via een kaartje of telefoontje.
DE HERBERG
Evenwicht kwijt
Het valt niet altijd mee om op allerlei
terreinen balans in het leven te vinden.
Je bent gewend te zorgen, maar nu is het
echt teveel geworden. Je hebt altijd hard
gewerkt voor de zaak, maar na de reorganisatie lukt het niet meer. Na
dat ingrijpende verlies kreeg je de eerste tijd kracht om voor je
kinderen te zorgen, maar nu is het helemaal op. Van jongs af aan
geloof je in God, maar de laatste tijd komen er steeds meer vragen
over Hem naar boven. Donkere dagen waren altijd al lastig, maar in
coronatijd speelt de eenzaamheid erg op.
Tijdens een verblijf in de Herberg in Oosterbeek vind je ruimte om de
balans opnieuw te vinden. De combinatie van dagstructuur, een rustige
omgeving, groepsactiviteiten waarbij de bijbel opengaat en individuele
pastorale gesprekken, helpen je om het leven na je verblijf weer aan
te kunnen.
Neem voor deelname aan een herstelarrangement of een retraite
contact met ons op. www.pdcdeherberg.nl, 0263342225
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De Bijbel in de Bijlmer: uitdagend en verrassend
‘Tof boekje! Ik heb ervan genoten!’ ‘Wat inspirerend!’ ‘Een
uitdagend, verrassend en confronterend boek. Een echte aanrader.’
Van mensen uit allerlei kerken kreeg het NBG reacties op De Bijbel
in de Bijlmer. NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘We zijn blij met
die reacties. Ze laten zien hoe actueel en inspirerend de Bijbel is als
het gaat over migratie en integratie.’
Vanwaar die lof voor dit boek van migrantenvoorganger Samuel Lee uit
‘het meest christelijke stukje Nederland’, de Bijlmer? Het boek bevat
zes bijbelverhalen over migranten en zes verhalen van migranten uit de
Bijlmer, onder wie Lee zelf.
‘De eye-opener is voor mij de focus: de Bijbel is een boek van
migranten’, schrijft René de Reuver, secretaris van de Protestantse
Kerk in Nederland. ‘Het wil ons leren een migrant van zegen te zijn.
Wat dit betekent en hoe dit kan, laat Samuel zien in bijbelstudies over
Abraham, Jakob, Jozef, Ruth, Daniël en het dienstmeisje van Naäman:
de vader van alle migranten, de geniepige migrant, de vergevende
migrant, de bruggen bouwende migrant, de moedige migrant en de
dienende migrant.’
Iedereen is migrant
Jurjen ten Brinke, EO-presentator en kerkplanter: ‘Echt, we zijn
allemaal vreemdelingen en bijwoners. Wat ons bindt is onze reis, het
onderweg zijn met God, die er altijd is.’ Jurjen zag rake parallellen
tussen toen en nu. Bijvoorbeeld Naämans dienstmeisje: ‘juist haar
gebed en oproep als migrant bracht deze hooggeplaatste man bij de
profeet van Israël.’
Bisschop Gerard de Korte uit Den Bosch: ‘Terecht schrijft Samuel Lee
dat alle mensen in principe migranten zijn. Wij hebben immers op deze
aarde geen blijvende woonplaats’. De Korte hoopt dat het boek
‘bruggen slaat tussen christenen die hier geboren zijn en
migrantenchristenen.’ Hij denkt aan Poolse arbeiders en RoomsKatholieke expats, ‘vaak mensen met een diep geloof die autochtone
katholieken een hart onder de riem kunnen steken.’
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Kleurenrijkdom
Majoor Richard de Vree van het Leger des Heils, programmadirecteur
‘Geloven in de Buurt’ las het boek in één adem uit: ‘Het is een verhaal
van integreren en tegelijkertijd pal blijven staan voor je eigen
christelijke normen en waarden’ en: ‘We zijn als Leger des Heils vooral
een ‘witte’ geloofsgemeenschap, terwijl we juist in aanraking komen
met veel migranten (…). Onze geloofsgemeenschappen zouden veel
kleurrijker kunnen/moeten zijn.’
De Bijbel in de Bijlmer is verkrijgbaar voor € 12,95 in de boekhandel en
via de NBG-webshop.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Verspreiding van audiobijbels in Mozambique
Veel mensen in Mozambique kunnen niet lezen of schrijven. Meedoen in
de kerk of met een bijbelgroep is dan heel lastig. Daarom wil het NBG
opnieuw audiobijbels verspreiden in Mozambique.
Mozambique is een van de armste landen van de wereld. Door de
stijgende economische groei is het aantal mensen dat kan lezen en
schrijven in de afgelopen jaren toegenomen. Toch is nog steeds 40%
van de Mozambikanen analfabeet.
Meedoen in de kerk
Niet kunnen lezen maakt ook dat mensen niet kunnen meelezen in de
Bijbel tijdens kerkdiensten of in hun bijbelgroep. Een audiobijbel
maakt dat veel meer mensen toegang hebben tot het woord van God.
Daarom ondersteunt het NBG het luisterbijbelprogramma van het
Bijbelgenootschap van Mozambique met 1000 audiobijbels. Dit
programma wordt in kerken gebruikt, maar ook op plekken waar
luistergroepen geformeerd kunnen worden, zoals gevangenissen,
ziekenhuizen en weeshuizen.
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Coronacrisis
Het Bijbelgenootschap van Mozambique is financieel hard getroffen
door de coronacrisis. De inkomsten uit eigen bijbelverkoop vielen bijna
volledig weg tijdens de lockdown in het land.
Sinds in september de coronamaatregelen versoepeld werden, wordt
het bijbelwerk waar mogelijk weer opgepakt. Veel Mozambikanen zijn
er economisch nog slechter aan toe dan ze al waren. Dat motiveert de
medewerkers van het bijbelgenootschap extra het Gods woorden van
hoop beschikbaar te maken.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
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Antwoorden Quiz:
1.Abraham gezien hebben. Joh. 8 : 57
2.Een arbeider is zijn loon waardig. Matth. 10 : 10
3.Een Babylonische spraakverwarring. Gen. 11 : 9
4.Het huis met bezemen keren. Lucas 15 : 8
5.Ter elfder ure. Matth. 20 : 6
6.De hand in eigen boezem steken. Exodus 4 : 6
7.Zijn handen in onschuld wassen. Matth. 27 : 24
8.Hemel en aarde bewegen. Haggaï 2 : 7 en 22
9.Op twee gedachten hinken. 1 Kon. 18 : 21
10.Er is niets nieuws onder de zon. Pred. 1 : 9
11.Door het oog van de naald kruipen. Matth. 19 :24
12.Paarlen voor de zwijnen werpen. Matth. 7 : 6
13.Salomo’s oordeel. 1 Kon. 3 : 28
14.De harp aan de wilgen hangen. Psalm 137 : 2
15.De splinter in andermans oog wel zien, maar de balk in je eigen oog
niet. Matth. 7 : 3, Lucas 6 : 41
16.Ongelovige Thomas. Joh. 20 : 24-27
17.Uitbazuinen. Matth. 6 : 2
18.Aan de vruchten kent men de boom. Matth. 7 : 16 en 17
19.Wie wind zaait zal storm oogsten. Hosea 8 : 7
20.In zak en as zitten. Esther 4 : 1 en Matth. 11 : 21
21.Naar de Filistijnen helpen. 1 Sam. 4 : 2
22.Een vreemdeling in Jeruzalem zijn. Lucas 24 : 18
23.Dat is een wet van Meden en Perzen. Daniël 6 : 9
24.De haren ten berge rijzen. Job 4 : 15
25.Met een ander zijn kalf ploegen. Richt. 14 : 18
26.Een rib uit mijn lijf. Gen. 2 : 22
27.Een profeet wordt niet geëerd in zijn eigen stad. Marc. 6 : 4
en Joh. 4 : 44
28.Een Koninklijke weg bewandelen. Num. 21 : 22
29.In het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten. Gen. 3 : 19
30.In goede aarde vallen. Lucas 8 : 8 en Matth. 13 : 8
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