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MEDITATIE
De Adventstijd is aangebroken. Ik zie een kaarsje branden. Ik merk: het
vlammetje boeit me, ik wil dat het blijft branden. Laat de wind
wegblijven, laat het stil blijven hier! Ik merk: ik verlang zelf stil te
worden, ik wil luisteren naar wat er in mij leeft.
Onlangs waren we met een groep stil rond zo’n vlammetje. We hielden
in de kerk een Adventswijding. Op tafel brandde de kaars. Tevoren had
ik een bezoeker van de Bijbelkring gevraagd een lied uit te kiezen om
samen te zingen. Ze gaf het lied op. Gezang 118. Op U mijn Heiland
blijf ik hopen. Ze gaf haar motivatie erbij: Waarom? Er spreekt zoveel
hoop en verlangen uit! In deze wereld waar we vaak niets van
begrijpen.
Ik denk: Dat heeft onze hele wereld, de hele mensheid, nodig. Stil
worden, om zichzelf te begrijpen. Waar zijn we mee bezig? We hebben
nodig om tot onszelf te komen.
Ik denk aan dat oud-joods verhaal. Van rabbi Henoch. Een man vond
het ‘s morgens bij het opstaan verschrikkelijk moeilijk om zijn kleren
bij elkaar te zoeken. Wanneer hij ‘s avonds naar bed ging, moest hij er
al aan denken hoeveel moeite het de volgende morgen zou kosten. Hij
kon daardoor onmogelijk in slaap komen. Op een dag vond hij er iets
op. Hij nam een stuk papier en een potlood. Hij schreef die avond
precies op waar hij elk kledingstuk neerlegde. ‘s Morgens haalde hij
welgemoed het papier voor de dag en ging het lijstje met
kledingstukken na, tot hij alles had. Tenslotte had hij nog maar één
vraag: Waar ben ik zelf? Hijzelf stond niet op het lijstje. Hij zocht en
zocht, maar hij kon zichzelf niet terugvinden.
Waar vinden we onszelf terug? Waar komen we bij onszelf? Dat is ten
diepste slechts mogelijk op één plaats: bij Jezus. Bij Hem ontdekken
we de zin en het doel, ook van ons leven. We vinden onszelf niet,
wanneer we bij onszelf blijven staan, maar slechts wanneer we achter
Jezus gaan. *
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Daar wil dat Adventsvlammetje mij brengen. Bij Jezus. Bij mijn eigen
plek aan zijn kribbe.
In de kerk brandde de kaars op tafel. Mooi! Om bij de vlam dit lied, van
hoop en verlangen, samen te zingen. Je kan zo’n kaarsje ook aansteken
als je alleen bent. Om het mee te bidden. Zachtjes zingen kan ook:
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
Ik wens u een goede Adventstijd.
Ds. Henk van Kapel

* Zie dr. J.P. Versteeg, Neem er de tijd voor. Korte meditaties, J.H.
Kok Kampen,1989, blz. 33.
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REDACTIONEEL
Alweer het laatste Schakeltje van 2019…. In dit Schakeltje kijken we
terug op een geslaagd concert, leuke ontmoetingen van het jeugdwerk,
de succesvolle verkoopdag van de vrouwenvereniging, een reis naar
Ghana. We staan stil bij het overlijden van Wim van Pas en we kijken
vooruit naar Kerst. We leven in advent, in afwachting van de komst van
onze Heiland.
Of het jaar 2019 een goed of een slecht jaar was, of u er met
tevredenheid of met veel verdriet op terug zult kijken, ook 2019 was
anno domino, het jaar des Heeren.
Wanneer we zo terug mogen kijken en ook vooruit mogen kijken naar
2020 dan zijn we veilig geborgen in Zijn hand.
We wensen u veel leesplezier, goede Kerstdagen en een gezegend
nieuwjaar!
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**

Voorganger

1 december
8 december
15 december
22 december
25 december
29 december
31 december
5 januari
12 januari
19 januari
26 januari
2 februari
9 februari
16 februari
23 februari
1 maart
8 maart
11 maart
15 maart
22 maart
29 maart

Ds. C. Hendriksen, Woudrichem
Prop. Van de Voorde, Ridderkerk
Ds. H.J. van Kapel
Ds. H.J. van Kapel
Ds. A. Naijen, Andel
Dhr. H. Molenaar, ’s Gravenmoer
Ds. H.J. van Kapel, avonddienst om 19.30 uur
Ds. B. de Graaf, Waalwijk
Ds. H.J. van Kapel, bevestiging ambtsdragers
Mw. M. de Bruin, Molenaarsgraaf
Ds. H.J. van Kapel
Ds. A.C. Kortleve, Veenendaal
Ds. W.P. van der Aa, Waalwijk
Ds. H.J. van Kapel
Ds. G. Boer, Rhenen
Ds. G.D. Hoff, Rhenen
Ds. H.J. van Kapel
Ds. H.J. van Kapel, Biddagdienst om 19.30 uur
Ds. J. van den Hout, Raamsdonksveer
Ds. H.J. van Kapel
Ds. J. Alma, Nieuwegein

*De diensten vangen aan om 9.30 uur, tenzij anders vermeld.
* Er zijn te weinig kindjes om nog structureel oppas voor de diensten te
vragen. Mochten er kindjes zijn die van de oppas gebruik willen maken
dan zal de familie Wijnberg dit op zich nemen.
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BEZINNINGSUUR HEILIG AVONDMAAL
Het bezinningsuur wordt gehouden in De Schakel op maandag 10
februari, van 14.00 – 15.00 uur Je bent welkom.
We bespreken het avondmaalsformulier aan de hand van ds. L. Smelt,
Van kracht tot kracht.

BIJBELGESPREKSKRING
We houden een serie bijbelstudies over mensen rondom David. We
richten de schijnwerper op Davids voormoeder Ruth, zijn voorganger
Saul, twee profeten om hem heen nl. Samuel en Nathan, twee van zijn
vrouwen nl. Abigaïl en Bathseba, twee goede vrienden nl. Jonathan en
Barzillai en de zoon van een vriend: Mefiboseth. Via het leven van deze
mensen krijgen we mooie inkijkjes in het leven van David. We leren
ook deze mensen zelf beter kennen. En we vragen: wat kunnen we
leren over wie God is voor deze mensen en voor ons? We werken met
het boekje van René van Loon, Koninklijk gezelschap. Bijbelstudies
over mensen rondom David.
Wil je meedoen? Je bent van harte welkom. Meld je tevoren aan, dan
bestellen we een boekje. Kostprijs: 8,-- Euro. Aanmelden kan bij ds.
Van Kapel, tel. 311315, email
predikant@hervormdegemeentewaspik.nl.
De bijeenkomsten worden gehouden in De Schakel op:
Woensdag 15 januari van 14.00 – 15.30 uur
Woensdag 26 februari van 14.00 uur – 15.30 uur
Woensdag 18 februari van 14.00 – 15.30 uur.
U bent welkom.
LEES JE MEE?
Op woensdagavond 19 februari 2020 ben je welkom op de derde
bijeenkomst in een nieuw begonnen reeks van geloofsgesprekken over
Bijbelgedeelten.
Deelnemers kiezen het te bespreken gedeelte.
7

Deze avond lezen we uit het Bijbelboek Openbaring. Johannes ziet in
hoofdstuk 6 in een visioen een Lam de zegels van een boekrol openen.
Wat Johannes dan allemaal te horen en zien krijgt is duizelingwekkend
en ook huiveringwekkend. Wat doet dit Bijbelgedeelte ons? Wat zou
het van ons verlangen?
Ik nodig je uit om mee te komen lezen, en om samen door te praten
over wat de lezing bij ons oproept. Wie weet ontstaat er een idee voor
een preek of een overdenking om wat we vinden met meer mensen te
kunnen delen.
Als je ervoor voelt om mee te lezen en denken, dan ontmoet ik je
graag op woensdagavond 19 februari 20.00 uur in De Schakel. Inloop
vanaf 19.30 uur.
Hartelijk welkom!
Ds. Henk van Kapel

CONTACTMIDDAG
De eerstvolgende contactmiddag vindt plaats op zaterdag 21 december.
We hebben dan onze kerstviering met aansluitend een broodmaaltijd.
In het nieuwe jaar staan de volgende woensdagmiddag al gepland; 8
januari, 12 februari en 11 maart steeds om 14.00 uur in De Schakel.
Welkom!
IN MEMORIAM WIM VAN PAS
Willem van Pas, echtgenoot van Johanna Gerdina van der Wiel, is
overleden op zijn kamer in Het Kompas in Kaatsheuvel op dinsdag 19
november, op de leeftijd van 80 jaar. Bijna zijn hele leven woonde hij
aan de Vrouwkensvaartsestraat 26. Hij groeide hier op met vader en
moeder en negen broers en zussen. Hier was het erf en thuis van zijn
huwelijk met Annie en van hun gezin – ze kregen een zoon en twee
dochters – en van het bedrijf dat zij 22 jaar lang samen met broer Arie
en zijn gezin runden. Na zijn afkeuring werd hij monsternemer op
melkveebedrijven. Zoon Marco met gezin werden de nieuwe buren. Hij
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was bij velen in Waspik en in de streek graag gezien. Voor iedereen,
jong en oud, had hij een hartelijke groet en een praatje. Binnen de
Hervormde kerkgemeenschap heeft hij zich ingezet in de voetsporen
van zijn vader als notabel, en later ook als diaken. In 2004 ontving hij
hiervoor een koninklijke onderscheiding. Vele adressen bezocht hij. Hij
inde het abonnementsgeld voor de kerktelefoon of bezorgde op
verjaardagen een fruitmandje. Graag is hij lid geweest van het koor.
Hij werd ziek. Hij moest verhuizen naar zorgcentrum De Vossenberg,
naar Het Kompas. Hier, toevertrouwd aan de goede zorgen van de
verzorgenden waaronder dochter Arianne, en met dochter Jolanda in
de buurt, hadden Wim en ook Annie hun ‘tweede thuis’.
De afscheidsdienst in de kerk en aansluitende begrafenis vonden plaats
op maandag 25 november. De Here God sterke Annie, de kinderen en
kleinkinderen, de familie en buren, en een ieder die in Wim van Pas
een geliefde medemens mist. Naar zijn belofte: Kom tot Mij, allen die
vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven (Mattheus 11: 28).
Ds. Henk van Kapel
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CONCERTEN
Op zaterdag 28 september jl. was onder auspiciën van de
muziekcommissie een mooi concert in onze kerk. Het Haaftensch
Mannenkoor o.l.v. Herman van Iterson trad op met een breed
repertoire van geestelijke liederen welke vierstemming A Capella
werden gezongen. Het mannenkoor werd afgewisseld door het vrolijk
spel van blokfluitensemble Fluitekruid o.l.v. Margot Blauwhof Ons
monumentale De Crane orgel werd vol enthousiasme bespeeld door
Corry Hakkert die ons van een prachtige orgelsolo liet genieten en ook
de samenzang begeleidde. Voorwaar een avond waar de talrijke
bezoekers konden genieten van een mooi aansprekend concert.

Op zondag 15 december bent u welkom voor een kerstconcert, aanvang
17 uur. De uitvoerenden zijn Brassband Crescendo uit ’s Gravenmoer en
het zangkoor Uno Voce uit Raamsdonksveer. Verder is er samenzang en
wordt het orgel bespeeld door Corry Hakkert. Komt allen!
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JEUGDWERK
Het jeugdwerk van Waspik heeft alweer leuke activiteiten gehad, een
opening met het thema ‘Kom doe mee’, er zijn werkstukken gemaakt
voor de gezinsdienst van 27 oktober en knutselwerken voor de bazaar
van 2 november. Onderstaand een impressie met wat leuke foto’s.

12

Hierbij de data voor 2020:

We gaan hier uiteraard nog meer
leuke avonden verzorgen. Zit je op
de basisschool groep 3 t/m 8, dan
ben je van harte welkom. Meldt je
aan bij een van de Contactpersonen: Miranda Masli 0645746647, Ellie Netten 06-83400305
en Lianne Knoops 06-20207660.
Maar eerst wensen we iedereen
fijne feestdagen. Namens de leiding
van het jeugdwerk van Waspik.
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VROUWENVERENIGING LYDIA

Op zaterdag 2 november vond weer de jaarlijkse verkoping plaats door
vrouwenvereniging Lydia. De dames hebben zich enorm ingespannen
om zoveel mogelijk artikelen gesponsord te krijgen van diverse
bedrijven en hebben bovendien zelf bijgedragen in het maken van
cadeaus. Bloemstukjes zijn gemaakt, een mand gevuld en geteld met
appels en andere huisarbeid. Last but not least het Rad van Avontuur
waarbij Adje van der Wiel weer een hoofdrol vervulde door spontaan
en met enorm enthousiasme de te winnen prijzen via de vele
vrijwilligers aan de man/vrouw bracht. Andere dames deden de
bediening met koffie en zelfgebakken cake en zaten of stonden bij de
diverse standjes en gaven de loten uit met controle op het geld. Het
resultaat mag er wezen, deze verkoopdag heeft het mooie nettobedrag
van € 2653,50 opgebracht. Als College van Kerkrentmeesters en als
Kerkenraad zijn wij dankbaar dat dit mooie bedrag weer besteed mag
worden in de aankleding van de kerk, waarbij onze voorkeur uitgaat
naar het laten vervaardigen van borden waarop de predikanten van de
afgelopen eeuwen tot heden staan vermeld. Een alternatief is de
aanschaf van een CV ketel voor De Schakel.
Nogmaals onze hartelijk dank en hulde aan jullie inzet.
Co Vos
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NAAR GHANA MET EDUKANS
Op de afgelopen gemeenteavond van 25 november heb ik gesproken
over de bijzondere reis die ik heb mogen maken. Afgelopen oktober
ben ik twee weken naar Ghana geweest met de stichting Edukans.
Edukans is een stichting die zich richt op het verbeteren van de kansen
voor alle kinderen.
Dit doen ze aan de hand van 4 thema’s. De thema’s waar vanaf 2016
tot 2020 aan gewerkt wordt zijn:
- van onderwijs naar werk;
- gelijke kansen voor meisjes;
- kwaliteitsverbetering van ‘basic education’;
- onderwijs in noodsituaties.
Samen met Edukans heb ik gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van
‘basic education’.
Samen met 17 andere leerkrachten heb ik les gegeven en met de
Ghanese leerkrachten gepraat over hoe het onderwijs daar verbeterd
kan worden. Tijdens deze reis heb ik verschillende workshops gegeven
en bijgewoond over Nederlandse manieren om het onderwijs te
verbeteren. Zoals het gebruik van dobbelstenen, kaarten of post-its
tijdens de lessen. Maar ook een positieve manier van les geven en
complimenten geven in plaats van het negatieve gedrag te
benadrukken.
Op de zondag zijn we naar een kerkdienst geweest, dit was een aparte
ervaring. Dit omdat het er toch anders aan toe gaat dan in Nederland,
de mensen kleden zich op hun allermooist en dansen en zingen tijdens
de dienst. Wanneer de dienst voorbij is moeten de mensen weer
werken om geld te gaan verdienen.
Het was een enorm bijzondere, leerzame en indrukwekkende reis.
Dankzij de bijdrage van de diaconie kunnen de verbeteringen in Ghana
voortgezet worden, nogmaals hartelijk dank daarvoor!
Anna Wijnberg
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NIEUWS OM DOOR TE GEVEN
Infoberichten van pastoraal diaconaal centrum De Herberg

Diaconaal halfjaar? Ja gaaf!
Wil jij een paar maanden iets heel anders doen? Heb je tijd nodig om
na te denken over een vervolgstudie? Vind je het leuk om met andere
jongeren je handen uit de mouwen te steken? Denk dan eens aan een
diaconaal half jaar in de Herberg in Oosterbeek. Per 1 februari is er
plaats. Op een ontspannen manier doe je veel ervaring op en kun je
werken aan je persoonlijke leerdoelen. Geef je op voor een meeloop
dag, ervaar de sfeer en ontdek of het bij je past. Lees meer op onze
website:www.pdcdeherberg.nl
Infoberichten van het Nederlands Bijbelgenootschap
NIEUWS OM DOOR TE GEVEN
Info 197 (kort)
Leef toe naar de Kerst met de NBG Adventskalender 2019
Het NBG komt ook dit jaar met een adventskalender met afbeeldingen
van kunstwerken, bijbelteksten, korte overdenkingen en citaten van
bekende schrijvers en denkers. Vijfentwintig dagen lang bijbelse
inspiratie voor de adventsperiode en Kerst in een handzaam formaat!
De adventskalender is gratis aan te vragen via de website van het NBG.
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/advent2019
Samenleesbijbel 100 stappen’ voor groepen in de kerk
Van de veelgebruikte Samenleesbijbel is er nu een speciale editie:
de Samenleesbijbel 100 stappen.
Deze editie richt zich op gebruik in gezinsverband en biedt handvatten
om de Bijbel in groepsverband dicht bij kinderen te brengen. Die
handvatten zijn bijvoorbeeld groepsactiviteiten, doorpraatvragen voor
in de groep en extra illustraties.
Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/samenleesbijbel-100stappen/
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Met Rembrandt door de Bijbel
Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar maakte het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG) een digitale ‘Rembrandtroute’: een leesroute
aan de hand van bijbelse taferelen van zijn hand.
De Rembrandtroute is opgezet als een digitaal bijbelleesrooster, via de
gratis app Mijn Bijbel.
Wie zich aanmeldt, krijgt drie weken lang elke dag een Rembrandt te
zien met het bijbehorende Bijbelverhaal en een kunsthistorische
toelichting.
Link:
https://www.debijbel.nl/app?utm_source=debijbel.nl&utm_medium=r
eferral&utm_campaign=blog-rembrandt
Bijbel in het Kikongo
Lange tijd was het de sprekers van het Kikongo in Angola niet
toegestaan hun eigen taal te gebruiken. Gelukkig komt er nu weer
meer ruimte voor lokale talen. Want voor veel mensen geldt: Portugees
is voor zaken en politiek, maar het hart spreekt Kikongo. Voor de
sprekers van het Kikongo werkt het Bijbelgenootschap van Angola aan
een nieuwe vertaling van de Bijbel in hun moedertaal.
In november 2018 werd de vertaling van het Nieuwe Testament
feestelijk gepresenteerd. Inmiddels is het vertaalteam druk bezig met
het Oude Testament.
Wilt u dit project steunen? Dat kan via de website van het Nederlands
Bijbelgenootschap.
Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-angola-kikongo
BGT-Jongerenbijbel
De BGT-Jongerenbijbel helpt om te begrijpen wat er in de Bijbel staat
en wat jongeren eraan hebben in hun dagelijks leven. Het NBG werkte
voor deze uitgave samen met Youth for Christ en EO/BEAM. De Bijbel in
Gewone Taal Jongerenbijbel werd ontwikkeld voor en door jongeren.
Jongeren hebben meegedacht met het concept, de inhoud en het
design. Het resultaat is een Bijbel met creatieve opdrachten voor
doeners en denkers.
Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/jongerenbijbel-bgt/
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