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MEDITATIE 

LICHT  

Wanneer is de nacht voorbij en begint de dag? Zo vroeg een rabbi, een 
joodse leraar, aan zijn leerlingen.  
De één zei: als ik in de verte een hond van een schaap kan 
onderscheiden. De rabbi zei: nee, dan is het donker nog niet voorbij. 
Een ander zei: als ik het verschil kan zien tussen een vijgenboom en 
een dadelboom, dan is het licht. Nee, zei de rabbi, ook dan is het 
donker nog niet voorbij. 
De rabbi zei: als ik in het gezicht van mijn naaste kan kijken en ik zie 
dat het mijn broer of zus is. Dan is het donker voorbij, dan is het licht. 
 
Dit heel oude verhaaltje geeft goed aan wanneer wij van licht in ons 
leven kunnen spreken.  
Dat is wanneer we de ander als een mens, als een naaste kunnen 
herkennen. Je zou kunnen zeggen: wanneer je de ander naast je in de 
ogen kan kijken.  
Aan iemands gezicht en ogen kun je zien wie hij of zij is. Je kunt aan 
een gezicht zoveel aflezen. En als je dat doet, dan is het licht. 
 
Met Kerst kijkt God ons aan met de ogen van een Kind. God heeft een 
gezicht gekregen, als een mensenkind. Zo kijken we naar elkaar, als 
mensen, als kinderen van God.  
Als we dat doen is het Licht! We kijken soms niet goed naar elkaar en 
zien vooral de donkere kanten. Zien we ook het licht in elkaar?  
 
Dat begint met goed kijken. Naar Hem die gezegd heeft: Ik ben het 
Licht der wereld, Jezus. En zo kijken we naar elkaar. In elkaar kun je 
zomaar God ontmoeten, heel dichtbij. Hij is niet ver. Hij is zo dichtbij 
als je naaste.  
Wie dat ziet geeft zelf licht, vanzelf. En in zulk licht, daarin is Gods 
schepping thuis, daarin komen wij thuis.  
 
Bidden wij, dat God ons binnentrekt, ons thuishaalt, in zijn wonder van 
Kerst. 
 
Ds. Henk van Kapel 
 

 



 

2 
 
 

REDACTIONEEL 

Dit Schakeltje komt net voor de Kerstdagen uit en staat dus voor een 
deel ook in het teken van Kerst. Verder leest u over de 
boekpresentatie, een terugkoppeling van de gemeente-avond, andere 
zaken die in de gemeente spelen…. 
Ook uw bijdrage kan in ’t Schakeltje! Heeft u een mooi gedicht 
gelezen, ergens een meditatie gezien, zelf een stukje geschreven? We 
plaatsen het graag! 
Voor nu wensen we u goede Kerstdagen en een gezegend 2023 toe. 
 
Namens de redactie,  
Esther Wijnberg 
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ROOSTER KERKDIENSTEN 
 

Datum Voorganger 
25 december Ds. W.P. van der Aa, Waalwijk 
31 december Ds. H.J. van Kapel, oudejaarsdienst, 17 uur 
1 januari Ds. H.J. van Kapel 
8 januari Ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer 
15 januari P.i.o. W. Koudijs, Zeist 
22 januari Ds. H.J. van Kapel, bevestiging ambstdragers 
29 januari Ds. J. Alma, Nieuwegein 
5 februari Ds. H.J. van Kapel, Heilig Avondmaal 
12 februari Mw. M. de Bruin, Molenaarsgraaf 
19 februari Ds. J. de Jong, Gouda, 1e lijdenszondag 
26 februari Ds. H.J. van Kapel, 2e lijdenszondag 
5 maart Nog in te vullen, 3e lijdenszondag 
8 maart Nog in te vullen, bidstond 
12 maart Ds. G.D. Hoff, Rhenen, 4e lijdenszondag 
19 maart Ds. H.J. van Kapel, 5e lijdenszondag 
26 maart Ds. B. van der Linden, Waalwijk, 6e 

lijdenszondag 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Vanuit de kerkenraad willen we u graag een aantal bijzonderheden 
melden.  
  
Zingen van geloofsbelijdenis en ‘amen’ na de zegen De bespreking van 
de gemeenteavond van 21 november gewogen hebbende, doet de 
kerkenraad ten aanzien van het zingen van de geloofsbelijdenis en van het 
amen na de zegen het voorstel om dit in het komende jaar 2023 4 x te 
gaan doen. De overige 48 zondagen zal de voorganger de geloofsbelijdenis 
uitspreken. De eerste van de vier gezongen keren zal zijn zondag 22 
januari 2023, de dienst van bevestiging ambtsdragers. Na deze reeks van 
vier keren bespreken we tijdens een gemeenteavond of en hoe we deze 
praktijk al dan niet willen vervolgen.   
Reacties op dit voorstel zijn welkom bij de kerkenraad.  
  
Aftreden De kerkenraad heeft op zondag 4 december bekend gemaakt dat 
ouderling-kerkrentmeester Esther Wijnberg vanwege persoonlijke 
omstandigheden per direct is afgetreden. We danken Esther Wijnberg voor 
haar inzet voor onze gemeente. We bidden Esther en wie bij haar horen de 
nabijheid toe van God.   
  
Verkiezingen Diaken Wim Martinus en ouderling Thomas Hanckmann zijn 
per 1 januari 2023 aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar. In het geval u 
geen andere kandidaten aanmeldt voor de vacature diaken en de vacature 
ouderling, zullen Wim Martinus en Thomas Hanckmann in de dienst van 
zondag 22 januari 2023 voor een nieuwe ambtstermijn als diaken resp. 
ouderling worden bevestigd.   
Wij nodigen u uit om voor de door het aftreden van Esther Wijnberg 
ontstane vacature ouderling-kerkrentmeester aanbevelingen in te dienen 
van kandidaten die naar uw mening voor verkiezing in deze vacature in 
aanmerking komen.   
  
Benoeming Er is ook de vacature kerkrentmeester. U wordt uitgenodigd 
aan de kerkenraad kandidaten te noemen die voor benoeming in deze 
vacature in aanmerking komen. Ook Theo Ruitenberg is na diens 
periodieke aftreding ten gevolge het rooster van aftreden weer 
beschikbaar. Wij zien uw aanbevelingen voor de vacatures schriftelijk en 
ondertekend vóór 1 januari 2023 tegemoet bij kerkenraadsleden of in de 
brievenbus Dorpsplein 1a.   
 



 

6 
 
 

Boekverkoop U kunt het boek De Waspikse weg van vier eeuwen 
hervorming op donderdagavonden van 19.00 – 20.00 uur kopen in De 
Schakel. Het boek kost Euro 30,00. Contante betaling en pinbetaling 
zijn beide mogelijk.  
 
Besluit verwarming in de kerk De kerkenraad had in eerste instantie 
besloten om de diensten in de wintermaanden gewoon in de kerk te 
blijven houden, maar na de vele reacties op Gemeenteavond, is besloten 
om de diensten tot maart 2023 in De Schakel te houden. Alleen bijzondere 
diensten, zoals het kerstconcert op 18 december en de dienst op 1e 
Kerstdag worden in de kerk gehouden. Deze zal dan wel verwarmd 
worden. 
 
Kerkdienstuitzendingen vanuit De Schakel Livestream is lastig te 
realiseren in De Schakel vanwege het slechte Wifi-bereik. Hoe lossen we 
dit op? De kerkenraad gaat zich inspannen om goede Wifi te realiseren in 
De Schakel. Voorlopig zijn de diensten dus alleen te volgen via de 
kerkomroep.  
 
Afkondigingen De afkondigingen zullen voortaan beperkt worden 
gehouden. Mededelingen over de Bijbelkring, het Bezinningsuur, de 
contactmiddagen en mededelingen betreffende andere activiteiten die 
al in Voetius werden vermeld, worden zondags niet opnieuw via de 
afkondigingen onder de aandacht gebracht. Kerkordelijk 
voorgeschreven uitnodigingen voor gemeenteavonden en verkiezingen 
worden uiteraard wel afgekondigd, evenals extra kerkdiensten.   
 
Aanvangstijdstip kerkdiensten oud- en nieuwjaarsdag 
De dienst op oudejaarsdag begint om 17.00 uur.  
De dienst op nieuwjaarsdag zondag 1 januari 2023 zal om 10.00 uur 
beginnen.  
 
Koffiedrinken na de kerkdienst In de komende periode zullen we na 
de kerkdiensten van de zondagen 22 januari, 26 februari en 19 maart 
koffiedrinken in De Schakel. 
 
Namens de kerkenraad, ds. Henk van Kapel 
  



 

7 
 
 

GIFTEN VOOR DE DIACONIE 
 
Sinds de coronacrisis worden er tijdens de kerkdiensten geen fysieke 
collectes meer gehouden.  
 
Aan de meelevende gemeenteleden is in de Voetius gevraagd om hun 
bijdragen via de bank over te maken. In eerste instantie werd daarvoor 
het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters opgegeven. De 
ontvangen bedragen werden daarna door de penningmeester verdeeld 
over de Kerkrentmeesters en de Diaconie (ieder 50%). 
 
Sinds januari van dit jaar wordt naast het rekeningnummer van de 
Kerkrentmeesters ook het rekeningnummer van de Diaconie 
vermeld(Voetius van 20 januari 2022). 
 
Wij vragen u om uw (collecte)giften dan ook gericht aan één van beide 
colleges over te maken, aangezien de bedragen niet meer worden 
verdeeld. 
 
Het rekeningnummer van de diaconie luidt NL16RABO0156514214 
 
Onze dank! 
 
Namens de Diaconie 
Henk van Oosterhout 
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BRIEF VAN HET SPONSORKIND VAN DE DIACONIE 
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MEELEVEN  
 
We leven toe naar het Kerstfeest. Wie schrijven we een kerst- en 
nieuwjaarswens? Laten we ook denken aan gemeenteleden – en hun 
families – die in tehuizen in en om Waspik wonen. We noemen:  
 
Dhr. M.A. Verduijn, verpleeghuis Eikendonk, p.a. fam. Sterrenburg-
Verduijn, Van der Duinstraat 120a, 5161 BS Sprang-Capelle 
 
Dhr. A. Molewijk en mw. C. Molewijk, Eikendonklaan 2, afdeling Acacia 
k. 2.11, 5143 NG Waalwijk 
 
Mw. C.E. Paans-Molanus, Park Zuiderhout, Kamer A.1.17, Arnold 
Janssenlaan 46 4847 DK Teteringen 
 
Mw. Helma Verduijn, verzorgingshuis Elzenhoven, Fazant 15, kr. 116, 
5161 SB Sprang-Capelle 
 
Mw. A.B. van der Schans-Timmermans, Zorgcentrum De Stroming afd. 
Vlierakker, p.a. dhr. H. van der Schans, Raadhuisstraat 6g, 5165 CH 
Waspik 
 
Dhr. A. Maijers, Zorgcentrum De Stroming, afd. Vlierakker, p.a. mw. 
W.D. Maijers, Spoorstraat 1, 5165 AA Waspik 
 
Mw. N. Rosenbrand-Wagemakers, Zorgcentrum De Stroming, Kerkstraat 
21d, 5165 CE Waspik. 
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VERSLAG CONTACTMIDDAG DOOR OUDERLING MARRY MOLENAAR 
 
Omdat ik als ouderling contact binnen de gemeente heel belangrijk vind, 
ben ik deze keer binnen gelopen bij de contactmiddag, jammer genoeg 
heb ik daar niet altijd tijd voor. Het was een interessant onderwerp, en 
een goede opkomst. 
  
Contactmiddag 9 november 
  
Binnen gelopen in De Schakel, waar het gezellig druk was, toen iedereen 
een plekje gevonden had, opende de dominee met het lezen van Joh. 7 
over het Loofhuttenfeest. We hebben Dank U voor deze nieuwe morgen 
gezongen en de domineeheeft met ons gebeden. Toen was er koffie en 
thee met een heerlijke traktatie, dat smaakte wel, ik viel met m’n neus in 
de boter [gebak]. Na de pauze nam Martin de microfoon over om ons te 
vertellen over het hospitaalschip “Mercy Ships” [betekent: genade 
schepen]. Het is een omgebouwde veerboot, wat een dorp op zich is, 
omgebouwd als ziekenhuisschip, wat volledig gerund wordt door 
vrijwilligers. Meestal is de bestemming zuid Afrika, het vergeten continent 
waar de ziekenverzorging op een laag pitje staat en veelal onbetaalbaar, 
geen geld, geen zorg. Eigenlijk zou medische zorg vanzelfsprekend moeten 
zijn. Met de corona periode heeft het werk bijna 2 jaar stilgelegen, de 
spreker was net op tijd uit Senegal voordat er niemand meer in of uit 
mocht. 
Screening wordt nu in de dorpen gedaan zodat de lange wachtrijen[van 
dagen] voorkomen kunnen worden. Niet iedereen kan geholpen worden, ze 
kunnen niet alles opereren. Om de teleurstelling van dagen in de wachtrij 
staan en dan niet geholpen kunnen worden te voorkomen, zijn er 
screenings. Men wordt ingedeeld in de zorg die nodig is, de operaties met 
dezelfde ingreep achter elkaar, allemaal geholpen, dan de anderen 
ingreep.Je moet dan denken aan open bovenlip of vergroeide ledematen, 
goed aardige tumoren of gezwellen, staar en brandwonden, die komen 
veel voor, omdat er op open vuur wordt gekookt.Een verzakking is goed te 
opereren, de vrouwen worden verstoten omdat ze incontinent zijn.  
De vrijwilligers betalen zelf hun reis, krijgen daarvoor kost en inwoning en 
de kerkelijke gemeente of familie en vrienden sponseren leefgeld. 
Gezinnen met kinderen zijn ook aan boord, de kinderen kunnen naar 
school op het schiptot ze 18 jaar zijn. De minimale tijd is 9 maanden een 
groot aantal gaat voor meerdere jaren.  



 

 
 

Er gaan ook auto’s mee [die zijn geschonken] om het land in te tr
de mensen te bezoeken, ook zijn er een soort poloklinieken waar de 
mensen na de operatie kunnen verblijven en daar is ook zorg nodig, 
interne opleidingen zijn daar. Het hoofdkantoor is in Texas en in Nederland 
in Rotterdam, alles wordt gerealiseer
Een nieuw schip is pasgeleden te water gelaten, van de Stenalijn hebben 
ze de tekeningen cadeau gekregen, een enorme gift. We wensen Merc
Ships alle goeds en een behouden vaart, Gods zegen over dit mooie werk

De spreker wordt bedankt voor z’n verhaal en mooie beelden, we hebben 
ademloos geluisterd. De middag wordt afgesloten
de aanwezigheid, contactgroep
en ik kom zeker een keer terug, want iedereen is welkom,
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Er gaan ook auto’s mee [die zijn geschonken] om het land in te tr
de mensen te bezoeken, ook zijn er een soort poloklinieken waar de 
mensen na de operatie kunnen verblijven en daar is ook zorg nodig, 
interne opleidingen zijn daar. Het hoofdkantoor is in Texas en in Nederland 
in Rotterdam, alles wordt gerealiseerd met giften, donateurs, sponsoren. 
en nieuw schip is pasgeleden te water gelaten, van de Stenalijn hebben 

ze de tekeningen cadeau gekregen, een enorme gift. We wensen Merc
Ships alle goeds en een behouden vaart, Gods zegen over dit mooie werk

wordt bedankt voor z’n verhaal en mooie beelden, we hebben 
ademloos geluisterd. De middag wordt afgesloten. Iedereen bedankt voor 
de aanwezigheid, contactgroep-medewerkers: dank voor de goede zorgen 
en ik kom zeker een keer terug, want iedereen is welkom, een aanrader!!!

 

 

 

Er gaan ook auto’s mee [die zijn geschonken] om het land in te trekken en 
de mensen te bezoeken, ook zijn er een soort poloklinieken waar de 
mensen na de operatie kunnen verblijven en daar is ook zorg nodig, 
interne opleidingen zijn daar. Het hoofdkantoor is in Texas en in Nederland 

d met giften, donateurs, sponsoren. 
en nieuw schip is pasgeleden te water gelaten, van de Stenalijn hebben 

ze de tekeningen cadeau gekregen, een enorme gift. We wensen Mercy 
Ships alle goeds en een behouden vaart, Gods zegen over dit mooie werk 

wordt bedankt voor z’n verhaal en mooie beelden, we hebben 
edereen bedankt voor 

dank voor de goede zorgen 
een aanrader!!! 
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ACTIE KERKBALANS 2022 en 2023 

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor het feit dat door uw giften 
de actie kerkbalans van 2022 meer dan € 2000,-- extra heeft 
opgebracht ten opzichte van de gedane toezeggingen.  
Het totaal van de actie zal hierdoor meer dan € 28000,-- opbrengen.   
Er zijn nog slechts enkele mensen die de gedane toezegging nog niet 
hebben voldaan, maar wij gaan ervanuit dat die nog dit jaar voldaan 
zullen worden. 
 
Voor wat betreft de actie kerkbalans van 2023,deze zal gehouden 
worden van 14 t/m 28 januari.  Vanaf 14 januari zal u de actiestukken 
ontvangen en vanaf 23 januari zal uw antwoord op de actie kerkbalans 
weer bij u worden opgehaald.  Wij verzoeken u, uw antwoord dan klaar 
te hebben liggen, zodat het ophalen vlot plaats kan vinden. Mocht het 
tijdstip van ophalen u niet schikken, dan verzoeken wij u, uw antwoord 
bij de bezorger of een kerkvoogd af te geven.  
 
Duidelijk is dat het momenteel voor heel veel mensen moeilijke tijden 
zijn. De hoge inflatie en energiekosten maken het noodzakelijk dat 
men zuiniger moet leven. Dat geldt ook voor ons als kerk, waarbij wij 
daarom al zijn uitgeweken naar De Schakel om daar onze kerkdiensten 
te houden en zo te besparen op energielasten. 
 
Uw steun in welke vorm dan ook is onmisbaar voor het in stand houden 
van onze kerkelijke gemeente in Waspik van waaruit het “Woord van 
God” verkondigd mag worden. Help ons. 
 
Kerkrentmeester Hervormde Gemeente Waspik 
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VORMING EN TOERUSTING 
 
De Bijbelgesprekskring wordt gehouden in De Schakel en vindt plaats 
op de volgende woensdagmiddagen van 14.00 uur-15.30 uur: 
 
Woensdag 18 januari; 
Woensdag 15 februari; 
Woensdag 15 maart. 
 
We bespreken het Bijbelboek Openbaring. 
 
De bijeenkomsten van de jongerencatechisatie worden om de week 
gehouden in De Schakel op vrijdagen van 18.30-19.30 uur. Zie voor de 
datums Kerkblad Voetius.  
 
De oecumenische ontmoetingen voor leden van de hervormde 
gemeente en parochie Sint Jan de Doper worden gehouden op:  
 
Woensdag 11 januari 19.30 uur – 21.00 uur in De Oude Pastorie;  
Woensdag 8 februari 19.30 uur- 21.00 uur in De Oude Pastorie; 
Vrijdag 14 maart 15.00 uur -16.30 uur in De Schakel en de hervormde 
kerk. 
 
Zie voor meer informatie elders in dit kerkblad.  
 
U bent hartelijk welkom.  
 
Ds. Henk van Kapel 
 
 
VRIENDELIJK VERZOEK 
 
Als u gebruik wilt maken van De Schakel, wilt u dit dan van tevoren 
overleggen met de agendabeheerder Corrie Hoefnagel? Dan kan Corrie 
alle gebruik aantekenen in de agenda en heeft zij goed overzicht over 
het gebruik van De Schakel. Dank voor de medewerking. 
Namens de kerkenraad, ds. Henk van Kapel 
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KERSTGROET 
 
Ik wens u wat licht….. 
  
Ik wens u wat licht in momenten van zorgen: 
Ik wens u wat hoop en wat uitzicht op morgen. 
Ik wens u wat warmte in kil- grijze dagen. 
Ik wens u een antwoord bij twijfels en vragen. 
Ik wens u een zachtheid als woorden te hard zijn. 
Wat vreugde en vrede als gedachte te zwart zijn. 
Ik wens u wat rust te midden van werk; 
Ik wens u wat stilte, het make u sterk. 
Ik wens u een hand die u verder geleidt. 
Een stralende glimlach die uw vrienden verblijdt. 
Ik wens u een plaats om bij regen te schuilen; 
Ik wens u een mens die niet schrikt van uw huilen. 
Ik wens u een bloem om uw dagen te kleuren. 
En een vriendelijk gebaar om bij op te fleuren. 
Ik wens u Gods zegen over het komende jaar, 
Dat Hij u steeds in zijn liefde mag blijven bewaren. 
                 ……………………………… 
Van Frans Weerts 
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OUD PAPIER 
 

Zoals u weet, wordt er vanuit de Hervormde Gemeente Waspik op de 
laatste zaterdag van bijna iedere maand oud papier opgehaald en ook 
wordt er oud papier ingezameld in de container die zich naast “De 
Schakel” op het kerkterrein bevindt. 
 
Het oud papier in de container bij de kerk wordt nog door slechts 3 
personen verzorgd, waarvan er momenteel één voorlopig is 
uitgeschakeld. Daarnaast is het vrij zeker dat over een aantal weken 
nog één van de medewerkers geruime tijd uitgeschakeld zal zijn.  
Dit is een onhoudbare situatie !!!   
2x per dag wordt het papier weg gestapeld. Dit kost meestal minder 
dan 30 minuten tijd. 
 
Zeer dringend hebben wij hierbij meer mensen nodig om dit vol te 
kunnen houden en het oud paper in de container te kunnen blijven 
verzamelen !!!!! 
 

 
 
Wij verzoeken u daarom dringend als u in de week op bepaalde tijden 
gelegenheid heeft en wilt, om u op te geven om, als oproepkracht of 
als vaste kracht op af te spreken tijden ons te komen helpen.   
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U kunt zich hiervoor voor  1 januari per e-mail opgeven bij jc_vuijk@ 
hotmail.com. Wilt u daarbij wel duidelijk aangeven op welke dagen en 
tijden u beschikbaar kunt zijn en of dat op afroep is, of dat vaste inzet 
mogelijk is. 
 
Als er voor 1 januari geen aanmeldingen komen, zullen wij de 
gemeente Waalwijk helaas mee moeten delen dat wij met het 
inzamelen van oud papier bij de container zullen gaan 
stoppen! 
 
Naast het feit dat het inzamelen van oud papier bij de container bijna 
niet meer te doen is, signaleren wij ook dat het aantal lopers, bij het 
ophalen van oud papier met vrachtwagens op de laatste zaterdagen van 
de maand  (m.u.v. juli), ook te laag is. 
 Er zijn al een flink aantal lopers die meerdere keren per jaar lopen.  
Om de werkdruk op de zaterdagen voor die mensen te verlichten 
hebben wij ook daarvoor nog enkele lopers nodig.                                                                             
Als er voldoende aanmeldingen komen is het te realiseren dat iedereen 
maar één keer jaar op een zaterdag hoeft te lopen. Het papier wordt 
opgehaald tussen 8.30 uur en ongeveer 14.00 uur, dit afhankelijk van 
de hoeveelheid papier die aangeboden wordt. 
Het moet toch geen probleem zijn voor enkele mensen vanuit onze 
gemeente om één zaterdag  per jaar te besteden aan het ophalen van 
oud papier t.b.v. de kerk.  
 
U kunt zich hiervoor per e-mail opgeven bij info@ spuijbroektranport.nl  
Wilt u daarbij wel duidelijk aangeven op welke zaterdagen u 
beschikbaar kunt zijn. 
 
Wij hopen dat u ook beseft dat het in standhouden van deze 
activiteiten voor onze Hervormde gemeente  financieel van groot 
belang is.  Grofweg bedraagt de opbrengst van het oud papier ruim € 
11.000 hetgeen ca  15 % is van onze totaal inkomsten. 
 
Wij rekenen daarom op uw medewerking.   
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WACHTEN OP DE STEEN bijdrage van Henk van Oosterhout 
 
Een succesvolle jonge zakenman reed door een oude wijk met zijn 
nieuwe sportwagen, net wat te snel, maar hij keek goed uit voor de 
spelende kinderen tussen de geparkeerde auto’s.  
 
Hij zag iets bewegen en remde iets af toen hij een paar geparkeerde 
auto’s passeerde, maar in plaats van spelende kinderen werd er ineens 
een steen tegen de zijdeur van zijn nieuw auto gegooid. Boos reed hij 
achteruit naar de plek waar de steen vandaan kwam en greep hij het 
eerste kind dat hij zag, duwde hem tegen de auto aan en riep: “Wat 
denk je dat je aan het doen bent, een steen gooien tegen mijn dure 
auto, dit gaat je enorm veel geld kosten, waarom doe je zoiets?” De 
jonge jongen keek hem verontschuldigend aan en zei: “Het spijt me 
meneer, ik wist niet meer wat ik anders moest doen, niemand wilde 
stoppen”.  
 
Met tranen die rolden over zijn wangen wees de jongen naar een plek 
achter de geparkeerde auto’s. ‘Het is mijn broer”, zei hij, “hij rolde 
van het trottoir af en viel uit zijn rolstoel en ik kan hem niet optillen!” 
Nog snikkend vroeg de jongen: “Wilt u me alstublieft helpen hem weer 
in zijn rolstoel te tillen? Hij is gewond en te zwaar voor mij”. Met een 
brok in de keel liep de jonge zakenman naar de plek waar de jongen 
lag en hielp hem weer in zijn rolstoel en met zijn zakdoek depte hij de 
wonden van de jongen. Na een korte inspectie bleek het verder goed te 
gaan met de jongen. “Heel erg bedankt en mag God u zegenen”, zei de 
jongen.  
 
Nog erg onder de indruk zag de man hoe de kleine jongen zijn grote 
broer in de rolstoel naar huis duwde. Hij liep langzaam terug naar zijn 
dure auto, de schade was duidelijk zichtbaar. Toch liet hij het niet 
repareren, want het hielp hem te herinneren dat je nooit zo snel door 
het leven moet gaan dat iemand een steen moet gooien om je 
aandacht te krijgen.  
 
God fluistert in onze ziel en spreekt door ons hart en soms als we niet 
de tijd nemen om te luisteren, moet hij een steen naar ons gooien. Het 
is onze keus om te luisteren naar de stem vanbinnen, of te wachten op 
de steen.  
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VERJAARDAGEN 75 + 

In de komende maanden hopen te verjaren:   
 
25 december dhr. M. van Zelst, Schrevelstraat 70, 5161 AE Sprang-

Capelle 
14 januari  mw. C.E. Paans-Molanus, Park Zuiderhout, Kamer 

A.1.17, Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK Teteringen 
21 januari  mw. M.C.S. Quist-Broeders, Kerkvaartsestraat 22, 

5165VL Waspik 
24 januari  mw. J.G. van Pas-van der Wiel, 

Vrouwkensvaartsestraat 26, 5165 NP Waspik 
01 februari  dhr. M.T. Blok, Lange Veertel 88, 5109 BH ’s 

Gravenmoer 
07 februari  Mw. M. Molenaar-Bongaards, Leeuwerik 10, 5161 SH 

Sprang-Capelle 
09 februari  mw. H. van Zelst-de Haan, Schrevelstraat 70, 5161 AE 

Sprang-Capelle 
20 maart  dhr. S.J. Quist, Carmelietenstraat 18, 5165 AK Waspik 
24 maart  mw. A.E. de Jong-van Beek, Heggewikke 28 Sprang-

Capelle 
26 maart   mw. J.A. Pruijsen-van Andel, Poolsestraat 43 5161 AL 

Sprang-Capelle 
3 april mw. L. van Drunen-Paans, Raadhuisstraat 6B, 5165 KH 

Waspik 
5 april Dhr. A.J. Molewijk, verpleeghuis Eikendonk, afdeling 

Lelie, Eikendonklaan 2, 5143 NG Waalwijk 
 
Wij wensen u alle goeds voor uw nieuwe levensjaar. 
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VERSLAG GEMEENTEAVOND 
 
Op 21 november hielden we na een avondgebed in de kerk een 
gemeenteavond in De Schakel.   
  
We hadden in de kerkdiensten van de voorafgaande weken enkele 
keren de apostolische geloofsbelijdenis gezongen en ook het amen na 
de zegen. Hoe was dit bevallen? Er zijn mensen die het fijn vinden dit 
te doen. Sommige gemeenteleden hebben in hun jeugd op protestants-
christelijke basisscholen de geloofsbelijdenis leren zingen, of kennen 
het zingen van de belijdenis uit kerkdiensten die zij elders meemaken. 
Anderen vinden het niet fijn. Dominee Van Kapel legde uit dat het als 
gemeente zelf zingen of spreken van de geloofsbelijdenis in onze 
reformatorische kerktraditie oude papieren heeft. Hij las voor wat 
organist Hanno Hommel over de herkomst van de melodie van de 
geloofsbelijdenis had gevonden. Het gebruik om als gemeente het 
instemmend bedoelde ‘amen’ zelf te zeggen of zingen komt al in de 
Bijbel voor. De uitleg van ds. Van Kapel kon de verschillende meningen 
en gevoelens niet bij elkaar brengen. De kerkenraad zegde toe naar 
aanleiding van de bespreking te zullen komen met een voorstel. Zie 
voor dit voorstel het bericht onder ‘Vanuit de kerkenraad’.  
  
De kerkenraad had besloten om uit oogpunt van kostenbesparing de 
kerk tijdens kerkdiensten niet extra te verwarmen. Maar omdat het 
voor velen niet aangenaam is om de kerkdienst in de koude 
wintermaanden in een koude kerk mee te maken, wordt besloten om 
de kerkdiensten in de periode tot maart in De Schakel te houden. Met 
uitzondering van het kerstconcert op zondagavond 18 december en de 
dienst op Eerste Kerstdag. De kerk zal dan worden verwarmd.   
  
Diaken Wim Martinus en ouderling Thomas Hanckmann zijn per 31 
december 2022 aftredend en herkiesbaar. Beiden stellen zich 
herkiesbaar voor een vervolgtermijn van vier jaar, wat de aanwezigen 
beantwoordden met applaus. De bevestiging zal zijn op 22 januari.   
  
In het college van kerkrentmeesters is sinds het periodieke aftreden 
van kerkrenmeester Theo Ruitenberg ten gevolge van het rooster van 
aftreden, de functie van kerkrentmeester vacant. De gemeente werd 
opgeroepen aanbevelingen voor benoeming in deze functie aan de 
kerkenraad te doen.   
   
Namens de kerkenraad, ds. Henk van Kapel  
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CONTACTMIDDAG 

We begonnen dit seizoen op woensdag 14 september met de 
gebruikelijke en gezellige Bingo.  
En zoals gebruikelijk was er in eerste instantie een prijsje voor de 
Bingo-roepers, maar later was er voor iedereen een leuk prijsje. 
De volgende bijeenkomst op 12 oktober werd gevuld door Ds. 
Maliepaard en zijn vrouw Heleen. Zij verzorgden een mooie middag 
met het thema “Israël en de najaarsfeesten”. 
Op 9 november werden we (figuurlijk) meegenomen op het 
Hospitaalschip van “Mercy Ships”.  Dit tot ziekenhuis omgebouwde 
cruiseschip vaart geregeld naar Afrika om daar gedurende enkele 
maanden allerlei ziekten en kwalen van de inheemse bevolking te 
behandelen. Vrijwilliger Martin van Tienhoven vertelde  boeiend over 
wat er allemaal bij komt kijken om in landen waar vrijwel geen 
medische voorzieningen zijn, mensen te behandelen. 
Zaterdag 17 december was de jaarlijkse Kerstviering. Gelukkig mochten 
we dit sinds 2019 weer eens gezamenlijk vieren. 
 
Zoals u ziet, heeft de leiding weer getracht om een gevarieerd 
programma aan te bieden. Mocht u interesse hebben om ook eens te 
komen kijken, dan kunt u op de volgende dagen gerust eens aansluiten. 
We komen in principe de 2e woensdag van de maand bijeen in De 
Schakel. 
Het programma voor de rest van het seizoen ziet er als volgt uit: 
 
11 januari 2023 
Adriaan Paans komt deze middag vertellen over het Roosevelthuis en 
de vakantieweek die daar gehouden wordt voor ouderen en mensen 
met een beperking. 
8 februari 2023 
Op deze middag verzorgt de heer Karel Snijders een diaklankbeeld met 
als thema “Natuur”. 
8 maart 2023 
“Rembrandt en de Bijbel” is het thema van deze middag, die wordt 
verzorgd door ds. J Riemersma. 
5 april 2023 
Paasviering. Deze middag houden we samen met de leden van 
Vrouwenvereniging “Lydia”. 
10 mei 2023 
Dit is weer de laatste gewone middag van dit seizoen. We eindigen 
zoals we begonnen zijn met een spelmiddag. 
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14 juni 2023 
Deze middag wordt nog een verrassing. U hoort hier t.z.t. meer over. 
 
Namens de Contactgroep 
Henk van Oosterhout 

 

GEDICHT 

Waar hoort u bij, van welke kerk bent u 
n.a.v  1 Korinthe 3 :4 – 21- 23 
 
Die vragen krijg ik nog wel eens te horen, 
Dan antwoord ik : ik ben Hervormd geboren. 
Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan. 
Met hervormd kun je alle kanten opgaan, 
En dus vul ik aan, 
Rechtzinnig daar en boven 
Maar toen ik jong was, is me al geleerd. 
Een goed woord voor hervormd is ge re for meerd. 
Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk 
En doe gereformeerd gemeente werk. 
De kerk is oud ! dat is zondermeer 
Dus ben ik eigenlijk ook oud -gereformeerd. 
Ik ben christelijk zo is mij geleerd. 
Dus ben ik ook christelijk gereformeerd 
Ik kan ook zeggen, dat kan er ook mee door 
Dat ik tot een christen gemeente behoor, 
Christus bevrijde mij, tot liefde en hoop, 
Dus vast en zeker vrijgemaakt ben ik ook 
Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet, 
Past Baptiste gemeente mij ook wel goed 
In mijn kerk komt ook jaarlijks het pinksterfeest voor . 
Dus is het dat ik ook tot de pinkstergemeente behoor 
En omdat het steeds om het evangelie gaat. 
Kan evangelische gemeente ook geen kwaad 
Ik vaar op Bijbelapostolisch gezag, 
Dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag, 
En tenslotte is het gewoon een klein publiek, 
De kerk is algemeen, dus ‘k ben ook katholiek 
  



 

22 
 
 

U weet nu bij welke kerk\ gemeente ik hoor 
Of komt mijn antwoord u wat verwarrend voor? 
U heeft gelijk, die namen, wat een gedoe. 
Daarom wens ik u van ganser harte toe. 
Dat op de vraag : waar hoort u bij? Van wie bent u ? 
Uw antwoord zij: van Christus ben ik 
Straks en nu. 
   
Dat was mijn bijdragen rest mij om een ieder Gezegende Kerstdagen en 
een Liefdevol, verdraagzaam nieuwjaar, Marry Molenaar 
 

OECUMENISCHE ONTMOETINGEN 

De agenda voor de komende maanden is als volgt.  
 
VRAGEN(V)UURTJE 
 
Datum: Woensdag 11 januari 2023 19.30-21.00 uur (extra 
bijeenkomst)Locatie: De Oude Pastorie 
Onderwerp: Schrik en troost van het laatste oordeel  
Toelichting:  
We spraken eerder over het geloofsartikel van ‘de opstanding der 
doden en het leven van de eeuw die komt’.  
Ook het laatste oordeel kwam ter sprake. Immers, wij geloven dat de 
Heer Jezus Christus ‘zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen 
levenden en doden’. We zeiden dat het geloofsartikel van het laatste 
oordeel angstige gevoelens oproept. Denk aan de voorstellingen van de 
schilderijen van Jeroen Bosch waarin afgewezen zondaren in de hel 
martelingen door duivel-figuren ondergaan. En denk aan kerkliederen 
die de dreiging van de toorn van God vertonen.  
Een andere vraag is: Hoe verhoudt zich het laatste oordeel tot ons 
oordelen? Kunnen wij mensen, kunnen wij ambtsdragers ‘laatste 
woorden’ over andere mensen spreken? Kan de sacramentsbediening 
door de kerk zo’n laatste woord zijn? Vroeger gebeurde het dat vroeg 
gestorven niet-gedoopte kinderen, en mensen die zichzelf het leven 
hadden benomen, door de kerk niet in gewijde grond werden begraven. 
Daar is de kerk op teruggekomen. Het laatste woord geven we aan God.   
Er kwam een vraag die het laatste oordeel vanuit nog weer een andere 
invalshoek benadert: Als de mensen die in de hemel zijn, daar gelukkig 
zijn, waarom moeten zij dan ook opstaan om te verschijnen in het 
laatste oordeel?  
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De vraag die mij bezighoudt: Is er, bij alle schrik die je kunt voelen of 
bedenken, is er misschien ook troost, ja vreugde in ons geloof in het 
laatste oordeel? 
Bij de bespreking komt onder meer Mattheüs 25 aan de orde.  
U bent welkom om te komen meedoen. 
 
Datum: woensdag 8 februari Locatie: de Oude Pastorie 
Onderwerp: het geloofsonderricht in parochie en hervormde 
gemeente 
We willen ook de kennismaking met de praktijk van elkaars parochie- 
en gemeentezijn voortzetten. De parochie heeft bijvoorbeeld als 
speerpunt voor beleid het geloofsonderricht aan de gezinnen en 
kinderen van de parochie.  
Hoe ziet het geloofsonderricht door de parochie eruit? Hoe betrekt men 
de (basis-)scholen hierbij? Hoe pakt de hervormde gemeente dit 
onderwerp aan? Wat kunnen we van elkaar leren?  
Een ander onderwerp kan zijn de meditatie- en gebedspraktijk in beide 
tradities. Wat is bijvoorbeeld de bedoeling en de praktijk van het 
bidden van de zogenoemde rozenkrans?   
U bent welkom om mee te komen doen. 
 
INSPIRATIE(V)UURTJE 
Naast de informatiegerichte bijeenkomsten ‘vragen(v)uurtje’ willen we 
ons ook samen oefenen in onze omgang met de bronnen van onze 
spiritualiteit. Dat doen we onder de noemer ‘inspiratie(v)uurtje’. 
Het programma hiervoor is: 
 
Datum: vrijdag 24 maart 15.00-16.30 uurLocatie: De Schakel en 
hervormde kerk 
Onderwerp: Het hervormde kerkgebouw en de liturgie van de 
protestantse kerkdienst. We houden een middaggebed. 
We vragen ook naar het verband met de rooms-katholieke feestdag van 
Maria Boodschap op 25 maart.   
U bent van harte welkom om te komen meedoen. 
 
Namens bestuur parochie Sint Jan de Doper Waalwijk/Waspik en 
kerkenraad Hervormde Gemeente Waspik: 
 
Pastoor Jos Verbraeken 
Diaken Anton van Diessen 
Dominee Henk van Kapel 
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VERSLAG BOEKPRESENTATIE: DE WASPIKSE WEG VAN VIER EEUWEN 
HERVORMING 
 

Alle banken en de bijgezette stoelenrijen in de kerk waren bezet toen 
op vrijdagavond 18 november om 18.30 uur de presentatie begon van 
het nieuwste boek van Han Verschure: De Waspikse Weg van vier 
eeuwen hervorming.  

 
 
Na het welkom door ouderling-voorzitter Adriaan van Gammeren leidde 
Han Verschure zijn publiek langs enkele typerende momenten. Zo werd 
in 1621 de burgemeester uit zijn ambt ontheven omdat hij de 
protestantse geloofsrichting niet was toegedaan. Verschure vertelde 
over overlast van honden en uilen in de kerk en hoe zogenoemde 
‘hontslagers’ en jagers deze te lijf gingen. Hij liet zien hoe voor het 
gehele dorp de kerk als vergader- en stemlocatie fungeerde, en ook als 
begraafplaats. Hij vertelde over enkele tragische ongelukken. 
 
Burgemeester Ausems nam het eerste exemplaar in ontvangst. De 
burgmeester had warme woorden voor Waspik en zijn 
geloofsgemeenschappen.  
 
Archivist Liesbeth Verwimp van Streekarchief Langstraat, Heusden en 
Altena toonde hoe men tegenwoordig digitaal toegang tot het archief 
van de hervormde gemeente verkrijgt.  
  



 

 
 

Wim van Herwijnen, Henk van Kapel en Han Verschure vertelden over 
opmerkelijke vondsten in het archief: de akten van belening door de 
Nassause Domeinraad, de oudste kerkenraadsnotulen en de instructie 
voor de organist uit 1767. 
 

Organiste Corry Hakkert bracht enkele composities ten gehore 
vanachter het De Crane orgel. 
 
De leden van de boekcommissie, waaronder ook redacteur Jan 
Besseling werden in het zonnetje gezet. Toen kon de receptie beginnen 
en startte de boekverkoop. 
 
We zien terug op een mooie avond. Ook vanaf deze plaats is een woord 
van dank aan de kosters, het 
toestaken bij de catering en bij de boekverkoop op zijn plaats. 
 
Over het boek: Wie wil lezen over de kerk
Waspik vindt in het boek van Han Verschure een schat aan nieuwe 
informatie. Het boek verschijnt naar aanleiding van het 400
bestaan van de gemeente in 2011. Ook de recente 
gemeentegeschiedenis komt aan bod. 
 
Het boek is gebonden, telt 400 bladzijden en bevat 191 illustraties. Het 
is op donderdagavonden tussen 19.00 en 20.00 uur 
centrum De Schakel, Dorpsplein 1a. Het boek kost Euro 30,00. Contante 
betaling en pinbetaling zijn beide mogelijk. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeannette 
Hanckmann, email dewaspiksweg@gmail.com
 
Ds. Henk van Kapel 
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Wat de burgemeester deelde op haar Facebook
 
De Waspikse Weg!  
Vrijdagavond mocht ik het eerste exemplaar in ontvangst nemen van 
“De Waspikse Weg” over 400 jaar hervormde gemeente geschreven 
door Han Verschure. Hij heeft een mooie pen, zo vertelde men mij, 
maar is zeker ook een gepassioneerd verteller, zo bleek vrijda
van Herwijnen en Henk van Kapel stonden mede aan de wieg van dit 
boek. Wim heeft zo’n 35.000 pagina’s archief gedigitaliseerd! 
Een boek over en voor de Waspikse samenleving. Over de 37 
predikanten en over betekenis van de kerk in het dagelijks leve
mensen. Over samen-leven. Dank aan de initiatiefnemers, de schrijver, 
de kerkenraad, de boekcommissie, het SALHA en alle vrijwilligers die 
van essentieel belang zijn voor de gemeente. Op naar de volgende 400 
jaar! 
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BERICHT VAN MISSION POSSIBLE 

Geroepen om te dienen. 

Afgelopen week hadden we weer contact met onze dierbare collega´s 
in Odessa, Oekraïne. Gelukkig lukt het nog steeds om wekelijks 
berichten te ontvangen en elkaar te spreken. In heel het land zijn er 
dagelijks meerdere stroomonderbrekingen als gevolg van de aanvallen 
op de energiefaciliteiten. Er is soms maar één of twee uur stroom per 
dag. Je kunt je voorstellen dat dit een grote impact heeft op ieders 
leven - vooral nu het weer koud wordt. 

Maar’, schrijft Liliya, ‘we staan op, we trekken meer kleren aan en 
gaan door met onze opdracht:  hulp verdelen in de dorpen, voedsel- en 
brandstofprijzen monitoren en inkopen doen. We proberen foto's, 
verhalen en rapporten te sturen als er internet is. 

Gisteren zijn we naar een supermarkt geweest die elektriciteit krijgt 
van een generator. Er zijn weinig klanten in de winkel, maar mensen 
zitten op de grond naast elkaar met een laptop of telefoon, in een 
poging hun werk gedaan te krijgen of online te gaan. Het was stil in de 
supermarkt, totdat er een moeder binnenkwam met een baby die 
onophoudelijk huilde. Het bijzondere is dat niemand ongeduldig werd, 
in plaats daarvan probeerden mensen de moeder te helpen. 

Ik denk dat de oorlog mensen meer medelevend maakt. Luchtsirenes 
loeien voor iedereen, iedereen heeft een donker huis, iedereen heeft 
iemand, een geliefde, aan het oorlogsfront. De omstandigheden zijn 
voor iedereen hetzelfde, maar mensen reageren er op verschillende 
manieren op. Sommige mensen worden overmand door angst of 
depressie. Zij weten zich geen raad. Dankzij God kunnen wij, 
gelovigen, onze toevlucht tot Hem nemen. Wij mogen zonder angst 
door moeilijkheden heen wandelen. We zijn geroepen om mensen in 
alle situaties te helpen en hen ertoe te brengen Jezus te leren kennen. 

We vervullen deze oproep samen. Sommigen van ons zijn in staat om 
financieel te helpen, anderen gebruiken deze fondsen om mensen in 
nood te dienen. We werken allemaal in Gods Koninkrijk. Moge de Heer 
iedereen zegenen die deze roeping om te dienen heeft aanvaard!’ 
 
Dit zijn krachtige en inspirerende woorden van Liliya. Dit raakt ook ons, 
we zijn geroepen om te dienen. Met de mogelijkheden die God ons 
geeft.  
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Op dit moment zijn we bezig een generator te kopen voor het kantoor 
van Mission Possible in Odessa. Daarnaast loopt ons winterprogramma 
door, daar schreven we eerder over. We kopen met name brandhout en 
voedsel.  
In contact met een Nederlans fonds hebben we een partij van 5000 
Oekraïnse Bijbels gekregen, 2500 gewone Bijbels en 2500 kinderbijbels 
met kleurpotloden. We zijn het transport voor deze Bijbels nu aan het 
regelen.  
 
We zijn ontzettend dankbaar voor de gebeden en de financiele hulp die 
we vanuit Nederland mogen ontvangen. Wat een bemoediging om zo 
samen te kunnen dienen! We blijven bidden voor Liliya en haar 
teamleden. Dat zij een Licht van Hoop mogen zijn in de duisternis van 
deze oorlog.  
 
Meedoen met onze acties kan nog steeds. Maak uw gift over op NL07 
RABO 0158 0454 24 o.v.v. Oekraïne Winter of geef via een tikkie. 
www.missionpossible.nl. In Christus verbonden, Bert Dokter en Gerande 
Sikkema, Team Mission Possible Nederland.  
 
 

 
 
 
 


