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MEDITATIE 

MEDITATIE: WAT IK HEB GEEF IK U  
Handelingen 3: 6 
 
Een lamme man aan de poort van het tempelplein. Hij kan er zelf niet 
binnen. Veertig jaar is hij. Hij is kreupel geboren. Men zeulde hem 
daarheen, staat er. De man is onderdeel van de tempeldienst van 
anderen. De mensen die naar binnengaan werpen hem geld toe. En met 
een goed gevoel van een goede daad te hebben verricht, lopen zij 
binnen bij God. De man niet. Hij heeft als gehandicapte geen toegang. 
De mensen lopen door. Hij heeft zijn geld voor eten en drinken.  
Petrus en Johannes gaan naar de tempel. Om er te bidden. Het 
avondgebed. Het is in de namiddag. Ze komen langs de man. Als hij 
vraagt om een aalmoes, staan ze stil. Petrus vraagt hem om hen aan te 
kijken. Dat moment treft mij. Er is persoonlijk contact.  
Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u, zegt Petrus. 
Zilver en goud heb ik niet. Dat is niet best. Want geld, nee, geld maakt 
niet gelukkig. Maar het is wel handig als je het hebt! Het is belangrijk 
dat je over enig vermogen beschikt. We leggen een spaarbankboekje 
aan voor ons pasgeboren kind of kleinkind. Geld opent deuren. We 
denken aan de zorgverzekering. Je hebt geld nodig voor de premie. Als 
je geen geld hebt, kan dat uitsluiting meebrengen. Vraag het aan de 
mensen in de armoe en in de schuld. Dat je bang bent voor het 
schoolreisje van je kind. Want o wee dat kost geld en dat hebben we 
niet. Of: Ik heb geen geld voor de collecte, ik ga niet naar de kerk 
vandaag. Als je geen geld hebt… Wie ben je en wat heb je om dan wel 
trots op te zijn? Het is een vraag tenslotte voor ons allemaal. Wat heb 
je, wie ben je… als je een mens bent die doodgaat? Wat heb je dan aan 
wie je bent en aan wat je hebt en niet hebt? 
Zilver en goud heb ik niet, zegt Petrus. Maar wat ik heb, dat geef ik u. 
In de naam van Jezus Christus: Wandel! En hij greep hem bij de 
rechterhand en richtte hem op, en meteen werden zijn voeten en 
enkels stevig, en hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij 
ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en lovende 
God. 
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Schitterend. Hij was een mens en er werd met hem gezeuld. En nu: Hij 
loopt, hij springt, hij danst en zingt! En hij mag verschijnen voor God. 
Dat noemen we een wonder. En dat wonder staat op naam van Jezus 
Christus. Met dat wonder in de rug zijn wij vandaag kerk. Het wonder is 
het raam, waardoor wij Jezus zien.  
Als wij dan vragen naar wat wij belangrijk vinden? Om dat te ‘hebben’? 
Zal dat niet deze Naam zijn? De Naam van Jezus Christus. Die wij 
kennen. Die over ons werd uitgeroepen al bij onze doop. En in elke 
kerkdienst die we meemaken. Wat hebben wij in zijn Naam ontvangen 
om dat door te geven aan andere mensen? Dat lijkt mij de vraag. Wat 
wij gekregen hebben en wat wij krijgen, dat moet wel gigantisch zijn. 
Kijk maar naar die verlamde man die nu dansen kan!  
  
Mijn gebed is dat we zelf die verlamde man willen zijn. Hij zat daar 
maar. Maar in de Naam van Jezus sprong hij op en hij liep heen en 
weer en hij ging met Petrus en Johannes mee de tempel in. Laten we 
daarom bidden. Dat wij bij elkaar stilstaan. Elkaar aankijken. In geloof 
in de Naam van Jezus elkaar zien. Dat wij in de kracht van die Naam, 
dan mogen opstaan. Zoals de verlamde man worden ook wij geroepen 
om God te loven en dienen. Niemand hoeft aan de kant te blijven 
zitten!  
Wij mogen Jezus zien. Die ons is voorgegaan door de dood heen. Goud 
en zilver heb ik niet en misschien iets anders ook niet. Al heb ik verder 
helemaal niets. Ja, al ga ik dood. Eén ding heb ik: Zijn Naam. Om die 
Naam te ontvangen en door te geven. Zo is God met ons. Met Hem, met 
Jezus leven we en zullen we leven. Waar onder de hemel we ook mens 
zijn.  
 
Ds. Henk van Kapel 
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REDACTIONEEL 

In het voorjaar is ’t Schakeltje niet uitgekomen maar nu ligt er gelukkig 
weer een goed gevuld exemplaar voor u klaar. Dat betekent leesplezier 
tijdens de zomerperiode! 
In dit exemplaar kunt u de financiële verslaggeving van de gemeente 
lezen, terugkijken op de activiteiten van de contactgroep ouderen, 
vooruitkijken en u verheugen op het verschijnen van het boek over 400 
jaar reformatie in Waspik en nog veel meer… 
Zoals iedere keer willen we u er ook nu op wijzen dat u steeds een 
bijdrage voor ’t Schakeltje mag insturen. Dat kan een gedicht zijn dat 
u heeft geraakt, een meditatie die u ergens heeft gelezen, een mooie 
foto, een verslag van een activiteit binnen onze gemeente…. Het is 
allemaal meer dan welkom. We proberen van ’t Schakeltje zo veel als 
mogelijk een blad te maken voor en zeker van de gemeente dus voel u 
vrij om ook een bijdrage te leveren! 
Voor nu wensen we u veel leesplezier toe met deze uitgave. 
 
Namens de redactie,  
Esther Wijnberg 
 

 

VAKANTIE PREDIKANT 

Van 14 augustus tot en met 11 september heb ik vakantie. Wenst u in 
deze periode bijstand van een predikant, neemt u dan contact op met 
diaken Ria Vuijk, tel. 313451. 
 
Ds. Henk van Kapel 
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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 
 

Datum* Voorganger 
17 juli Ds. H.J. van Kapel 
24 juli Mw. M. de Bruin, Molenaarsgraaf 
31 juli Ds. H.J. van Kapel 
7 augustus Nog niet bekend 
14 augustus Drs. B. Pol, Veenendaal 
21 augustus Dhr. H. Molenaar, ’s Gravenmoer 
28 augustus Ds. A.C. Kortleve, Veenendaal 
4 september Ds. L. van Wingerden, ’s Hertogenbosch 
11 september Prop. M.J. Luteijn, Tilburg 
18 september Ds. H.J. van Kapel 
25 september Ds. J. van den Hout, Raamsdonksveer 
2 oktober Ds. H.J. van Kapel 
9 oktober Prop. W. Koudijs, Zeist 
16 oktober Ds. H.J. van Kapel 
23 oktober Ds. J. Boom, ’s Gravenmoer 
30 oktober Ds. H.J. van Kapel 
6 november Prop. M.J. Luteijn, Tilburg 
13 november Ds. H.J van Kapel 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
VOORSTELLEN VOOR DE KERKDIENST  
  
Op 11 april hielden we een gemeenteavond. De kerkenraad gaf enkele 
voorstellen voor de kerkdienst in bespreking. Ervaringen en argumenten 
werden gewisseld. Iedereen deed mee. Het was een fijne ervaring om op 
deze wijze over de kerkdienst te spreken. Hieronder vindt u een impressie 
van het gesprek. Het vervolg van de gemeenteavond is, dat de kerkenraad 
met ingang van zondag 2 oktober 2022 met de voorstellen als volgt aan de 
slag gaat.  
  
Paaskaars We gaan een Paaskaars gebruiken. Het zal u opgevallen zijn dat 
er in de gedachtenisdiensten van de laatste jaren foto’s van de overleden 
gemeenteleden op de avondmaalstafel worden geplaatst. Bij elke foto 
wordt een waxinelichtje ontstoken dat gedurende de dienst brandt. Dit 
gebruik van kaarsen is in onze kerkdienst in Waspik nieuw. Het gebruik van 
kaarsen in de kerkdienst berust op de symboliek die daar volgens het 
christelijk geloof mee is verbonden: Christus is het licht der wereld. Dat 
Hij ons licht en leven is, kan in elke kerkdienst symbolisch present worden 
gesteld, door een Paaskaars te laten branden. Tijdens de gemeenteavond 
bracht iemand zijn ervaring naar voren dat symbolen andere lagen van ons 
menszijn bereiken dan woorden doen. Dat vond ik mooi gezegd. Een mens 
is meer dan zijn verstand en meer dan zijn oren. Dat merk je bij muziek 
die je aanspreekt, daar kan je helemaal in opgaan. Je wordt er stil van of 
blij of… Symbolen kunnen ook zo’n verderstrekkende werking hebben. Als 
we met onze ogen het gebaar zien van de geheven hand van de voorganger 
bij de groet. Of als we zijn geheven handen als hij de zegen uitspreekt 
zien, of, als we ons hoofd gebogen houden, die geheven handen naar ons 
uitgestrekt weten. Dan gaat er van deze gebaren een eigen zeggingskracht 
uit. Je hoort mensen dat ook wel zeggen: dat ik de zegen meekrijg, dat 
betekent zoveel voor me. En als je bij de doop water uitgegoten ziet 
worden over het hoofd van de dopeling. En bij het Avondmaal zie je het 
brood-breken en het wijn-schenken. Als je aangaat dan neem je met je 
handen brood en wijn aan en je geeft het door, en je ruikt en je proeft 
brood en wijn. Deze gebaren en handelingen waarbij meerdere zintuigen 
worden ingeschakeld, spreken diepere lagen van ons menszijn aan. In het 
geloof mag ons hele mens-zijn meedoen.   
Zo heeft ook het zien van de vlam van een Paaskaars, als symbool van de 
aanwezigheid van Christus, een eigen zeggingskracht. De kaars brandt al 
voordat de kerkgangers binnenkomen: Christus is er vroeger bij dan wij, – 
denk aan het Paasevangelie: vroeg in de morgen, toen het begon te 
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lichten, toen was Hij al de Opgestane Levende – en Hij heet ons welkom. 
De kaars brandt in elke kerkdienst, zondagse en doordeweekse 
samenkomsten. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar kunnen de 
waxinelichtjes ter gedachtenis van onze overledenen worden ontstoken 
met een hulpkaarsje dat aan de brandende Paaskaars is aangestoken.   
  
Heilig Avondmaal We spraken ook over het Heilig Avondmaal. In 
coronatijd vierden we het Heilig Avondmaal op aangepaste wijze: op 
voldoende ruimte van elkaar staande in een kring om de tafel. Enkele 
aanwezigen op de gemeenteavond zeiden dit een aansprekende viervorm 
te vinden. De meesten zeiden toch meer te voelen voor de zittende 
viering. Je ervaart dan meer gelijkheid met de mensen in de kerkbanken 
die immers ook zitten, en er gaat van zitten meer rust uit. We keren terug 
naar de vertrouwde vorm: zittend op stoelen rond de gedekte tafel. We 
geven de broodschaal en wijnbeker door aan elkaar. Voor elke deelnemer 
ligt een servet klaar om voor het drinken de bekerrand af te kunnen 
nemen. Weet u overigens waar de zittende avondmaalsviering werd 
geïntroduceerd? Dat was in de gemeente van Europese 
geloofsvluchtelingen in Londen, in de zestiende eeuw. De gedachte is: De 
Israëlieten aten hun Pascha inderhaast, ze vluchtten weg uit Egypte, ze 
waren op weg gegaan naar de verlossing. Maar wij mogen rusten in het 
volbrachte werk van Christus. Vandaar de zittende Avondmaalsviering.   
  
Gezongen ‘amen’ In kerkdiensten van andere gemeenten maak je mee 
dat de gemeente de zegen beantwoordt met een gezongen amen. Soms 
bevestigen deze gemeenten ook andere momenten met een gezongen 
instemming, bijvoorbeeld in de gebeden. Na een voorbede zingt de 
gemeente bijvoorbeeld: Wij bidden: Heer ontferm U.  
Het voorstel om de zegen te gaan beantwoorden met het gezongen ‘amen’ 
vond instemming op de gemeenteavond. We gaan in de Hervormde 
Gemeente Waspik de zegen op het einde van de dienst beantwoorden met 
het gezongen ‘amen’. Ik vind dit mooi. Want ik weet, dat elke keer dat de 
dominee in de kerkdirkdienst ‘amen’ zegt, Hij dit ‘amen’ eigenlijk namens 
de gemeente zegt. Zo is het ook in de Bijbel, het volk zegt zelf ‘amen’, 
het is hun antwoord op de woorden Gods. Professor Van der Velden 
schrijft: “Met dit woord betuigt de gemeente instemming met wat haar 
van Godswege gezegd is: het is waar, het geldt, zo is het, het is onze vaste 
grond, we laten ons door wat we gehoord hebben gezeggen.” (Als wij 
samenkomen, blz. 19). Zo kun je onder meer zien in Nehemia 8: 1-7, en in 
Deuteronomium 27: 15-26 en in Psalm 106:48. Als de gemeente het 
antwoord zelf wil zeggen, dan heeft dat daarom mijn voorkeur. Met dit 
eigen antwoord op de zegen belijden we: Here God, we zijn blij dat U ons 
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nabij bent en sterkt. Een mooie ingetogen vorm is het driemaal gezongen 
‘amen’.    
  
Zingen van de geloofsbelijdenis In onze kerkdiensten spreekt de 
voorganger de geloofsbelijdenis uit, en stemt de gemeente met een Psalm 
of gezang zingend in. De geloofsbelijdenis is de belijdenis van de 
gemeente. De gemeente kan daarom de geloofsbelijdenis ook zelf zeggen. 
Dat gaat misschien wel het mooiste zingend. De aanwezigen op de 
gemeenteavond gaven aan ervoor te voelen om de geloofsbelijdenis eens 
te zingen. In de kerkdienst op 2 oktober gaan we dit doen. We zullen 
daarna evalueren of en hoe we dit gebruik willen vervolgen.   
  
Conclusies:  
  
Paaskaars: Vanaf komend najaar gaan we in onze kerkdiensten een 
Paaskaars gebruiken. De Paaskaars zal voor het eerst in de dienst van 
zondag 2 oktober branden.   
Heilig Avondmaal: we vieren het Heilig Avondmaal voortaan weer zittend. 
Daar beginnen we mee op de Avondmaalszondag 17 juli, en dit vervolgen 
we op de Avondmaalszondagen 18 september en 27 november, enzovoort. 
  
Gezongen geloofsbelijdenis: In de dienst op zondag 2 oktober zingen we de 
geloofsbelijdenis. De tekst met melodiebalk zal vooraf worden uitgereikt. 
De kerkenraad zal in de weken na deze dienst evalueren hoe we de 
gezongen geloofsbelijdenis ervaren en of en hoe we dit gebruik 
voortzetten.   
Gezongen ‘amen’: In de dienst van zondag 2 oktober beantwoorden we de 
zegen met het gezongen ‘amen’. De kerkenraad zal in de weken na deze 
dienst evalueren hoe we het gezongen ‘amen’ ervaren en of en hoe we dit 
gebruik voortzetten.   
  
Afscheidsdiensten bij crematies Op de gemeenteavond spraken we 
ook over de medewerking aan afscheidsdiensten bij crematies. De 
aanwezigen stemden in met het voorstel van de kerkenraad om voor 
afscheidsdiensten bij crematies voortaan niet alleen De Schakel maar 
ook de kerk ter beschikking te stellen. Ook is positief gereageerd op 
het voorstel om als predikant of kerkenraad ambtelijk en niet alleen op 
persoonlijke titel aanwezig te zijn.  
 
Namens de kerkenraad, ds. Henk van Kapel  
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IN MEMORIAM 

 
Hendrina Clara van Vugt – van Daalen is overleden op 2 februari, in 
het Elizabethziekenhuis in Tilburg, in het bijzijn van haar dochter 
Connie en schoondochter Karin. Ze woonde de laatste jaren in de 
Bartolomeus-hof, waarheen ze verhuisde als weduwe. Met haar 
echtgenoot Teun van Vugt woonde ze bijna hun hele huwelijk aan de 
Veerstraat. Hier groeiden hun kinderen Connie en Hans op. Het werd 
een thuis voor wie bij hen gingen horen en in het bijzonder voor de 
kleinkinderen Jörgen en Emiel in de tijd dat Karin en Hans in Waspik 
woonden.  
Ze was afkomstig uit Nieuwendijk, waar ze als jongste dochter 
opgroeide met twee oudere zussen. Haar broertje Cornelis die op jonge 
leeftijd verongelukte, heeft ze niet gekend. Ze bezocht de zussen en 
de familie van Teun trouw op vaste dagen. Zus Tonia was op de 
woensdagen van de contactmiddag in Waspik zodat ze deze samen 
konden bezoeken. Toen Teun stierf in 2006, en Hans in 2009, heeft ze 
het daarmee moeilijk gehad. Dankbaar was ze voor wie haar opzochten 
en voor de hulp van Connie en Karin en van buren en vrienden. 
Gelukkig was ze dat ze overgrootmoeder werd van drie 
achterkleinkinderen.  
Op dinsdag 8 februari vonden de afscheidsdienst en begrafenis plaats. 
We hoorden het woord van Jezus: uw hart worde niet ontroerd, gij 
gelooft in God, gelooft ook in Mij. De Here God vertrooste en sterke de 
familie en ieder in de families, buurt en dorp die in Hendrina van Vugt 
– van Daalen een geliefde medemens mist met de belofte van Jezus: Ik 
gaan heen om u plaats te bereiden (Joh. 14: 1-3).     
 
Cornelis van Wijngaarden, echtgenoot van Jannie van Wijngaarden-
Ritmeester is overleden op 23 april. Hij werd 69 jaar. In mei van het 
vorige jaar kwamen Kees en Jannie vanuit Sliedrecht in Waspik wonen, 
in het appartement Maximahof 3. Hier woonden ze dichtbij dochter 
Wilma en schoonzoon Erik en de kleinzoons Thomas en Stijn. Ze pasten 
vaak op. Ze bleven dit vanuit Waspik ook doen in de Alblasserwaard bij 
zoon Peter met echtgenote Ilse en de kinderen Cas en Kurt. Kees was 
zijn werkzame leven lang sleepbootschipper. Hij was een harde 
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werker, een geliefde collega, recht door zee. Hij was dankbaar voor 
zijn gezin. Hij genoot ervan op te trekken met zijn kinderen en zijn 
kleinkinderen. Snel na de verhuizing was hij ingeburgerd in onze 
kerkgemeenschap. Hij was een trouw kerkganger, en op de 
doordeweekse dagen helper bij de papiercontainer. Toen hij vorig 
najaar ziek bleek te zijn, zag hij deze onverwachte situatie in geloof 
onder ogen. Hij kwam de zware operatie door. Maar de bacterie die 
hem daarna trof kon niet worden overwonnen. Hij vond rust bij zijn 
belijdenistekst: Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, 
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen (Jesaja 43: 2a). Door Jannie 
en de kinderen tot het laatst toe bijgestaan, overleed hij in de late 
avond van 23 april.  
De afscheidsdienst werd gehouden in onze kerk op zaterdag 30 april 
waarna de begrafenis volgde op de begraafplaats om de kerk. Wij 
condoleren echtgenote Jannie, de kinderen en kleinkinderen en de 
families hartelijk en wensen hen veel sterkte.  
 
Ds. Henk van Kapel 
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VERJAARDAGEN 75 + 

De volgende mensen hopen de komende maanden te verjaren. We 
feliciteren hen alvast hartelijk en wensen hen een fijne verjaardag:  
 
15 juli   dhr. A.A. de Jong, Heggewikke 28 5161XT Sprang-

Capelle 
22 juli   dhr. J. van Doorne, Dopheide 25 8331 ZB Steenwijk 
28 juli   mw. H. van Pas, Arnoldus Verschurestraat 10 5165 AS 

Waspik 
31 juli   mw. A. van den Broek-Waarts, Julianastraat 12 5165 

TD Waspik 
6 augustus  dhr. B.J.D. van Haarlem, Haverkamp 13 5165 AM 

Waspik 
11 augustus  mw. J.C. Verduijn-Rozenbrand, Heistraat 22 5165 GG 

Sprang-Capelle 
12 augustus dhr. J.J.D. van Heijst, Burg. Couwenbergstraat 28 

5165 TK Waspik 
14 augustus dhr. J.J. Jonker, Emondstraat 1a 5165 CS Waspik 
24 augustus  dhr. J.C. Vos, President Kennedystraat 6 5165 AJ 

Sprang-Capelle 
13 september  mw. J. Verduijn, Wendelnessestraat 7 5165 EB Waspik 
14 september  mw. A.W.L. van Dongen-Bouman, Leeuwerik 47 5165 

KW Waspik 
21 september  dhr. M.L.M. Verduijn, Heistraat 22 5165 GG Sprang-

Capelle 
24 september  mw. M.A. de Goeij, Hollandsestraat 68 5141 HG 

Waalwijk 
27 september  dhr. H. van der Schans, Raadhuisstraat 6 g 5165 CH 

Waspik 

 
 
JAARREKENING KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE 



 

 
 

Onderstaand vindt u het verkorte overzicht van zowel de jaarrekening 
van de kerkrentmeesters als 
vragen hebben dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen. De 
contactgegevens treft u in de kaft van ’t Schakeltje aan.
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Onderstaand vindt u het verkorte overzicht van zowel de jaarrekening 
van de kerkrentmeesters als van de diaconie. Mocht u hierover nog 
vragen hebben dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen. De 
contactgegevens treft u in de kaft van ’t Schakeltje aan. 

Onderstaand vindt u het verkorte overzicht van zowel de jaarrekening 
van de diaconie. Mocht u hierover nog 

vragen hebben dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen. De 
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GEDICHT 

Marry Molenaar stuurde het volgende gedicht in voor ’t Schakeltje. Het 
heet Vleugels en is geschreven door Phil Bosmans. 

 

Vleugels 
  
Er zijn mensen 
Die nooit een woord 
Van waardering krijgen, 
Nooit een bemoedigend woord. 
Ze doen de nederigste werkjes 
En iedereen vind het vanzelfsprekend. 
In alle stilte doen ze 
Duizend kleine dingen 
Thuis ,in ziekenhuizen, 
Kantoren en werkplaatsen. 
Niemand die het ziet. 
Maar als ze iets niet doen 
Of één voet verkeerd zetten 
Heeft iedereen het gezien. 
Hun fouten worden geteld 
En op hun rug gebonden 
  
Zo lopen heel wat mensen gebukt 
In een maatschappij, 
Waar niet gevraagd wordt 
Naar je goedheid, je eenvoud, 
Je dienstbaarheid en toewijding. 
Maar alleen naar je 
Universiteitstitel en diploma 
Je deskundigheid en ambitie, 
Je wetenschappelijke 
En technische waarde. 
Menselijke gevoelens tellen niet mee. 
  
Te veel mensen voelen zich daarom 
Afgeschreven en uitgeteld. 
Zij hebben geen arbeidsvreugde meer 
En ook geen levens vreugde. 
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Terneergedrukte mensen zitten vast 
En komen niet meer vooruit. 
Ze zouden vleugels moeten krijgen. 
Vleugels! Dan wordt het leven lichter. 
Vleugels! Dan wordt alles vrolijker. 
                Een pluim, 
  Een woord van waardering 
            Kan wonderen doen 
  
Geef mensen een pluim! 
Geef ze regelmatig een pluim! 
Dan krijgen ze vleugels. 
  

BOEK DE WASPIKSE WEG VAN VIER EEUWEN HERVORMING 

Binnenkort verkrijgbaar: Han Verschure, De Waspikse weg van vier eeuwen 
Hervorming  
  
In 2011 vierde onze Hervormde Gemeente Waspik haar 400-jarig bestaan. 
Dat was een prachtige aanleiding om terug te kijken op de 
gemeentegeschiedenis. Dat deden we in artikelen in ’t Schakeltje. We 
hebben na de jubileumviering echter ook oud-dorpsgenoot en historicus 
Han Verschure gevraagd om de gemeentegeschiedenis vanuit de archieven 
in beeld te brengen.   
  
Han Verschure heeft zijn onderzoek en manuscript afgerond. Het 
manuscript voor het boek ligt bij de drukker. De titel luidt: ‘De Waspikse 
Weg van vier eeuwen Hervorming’. Het boek beslaat zo’n 450 bladzijden 
en bevat 191 illustraties. Deze illustraties zijn gekozen door Wim van 
Herwijnen. Ondergetekende heeft meegewerkt aan de laatste 
hoofdstukken over de recente gemeentegeschiedenis vanaf 2000. Zodra 
duidelijk is wanneer het drukproces zal zijn afgerond, beleggen we een 
bijeenkomst voor de presentatie van het boek in het najaar. U leest hier 
meer over in het volgende Schakeltje en in Voetius. Als richtprijs voor dit 
prachtige boek houden we een bedrag van 30 euro aan. 
  
De tekst voor de achterkaft van het boek beschrijft wat je van het boek 
kunt verwachten. Han Verschure schrijft: ‘De geschiedenis van de 
Reformatie in Nederland is al vaak op verschillende manieren beschreven. 
Wat bij een algemeen verhaal echter in het duister blijft is de ontwikkeling 
op plaatselijk niveau. Als rond 1600 de Reformatie in onze contreien echt 
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zijn intrede doet, blijkt de gang van zaken in de westelijke Langstraat erg 
verschillend te zijn. In dorpen als Capelle, ’s Gravenmoer en Sprang was 
de situatie totaal anders dan in Waspik. Het aantal volgelingen in die 
eerste drie genoemde dorpen was naar verhouding veel groter. In Waspik 
was de hervormde gemeenschap vanaf het begin een kleine minderheid, 
vergeleken met die andere dorpen. Dat had ook een grote invloed op de 
geschiedenis van de hervorming in Waspik door de jaren heen. Het is de 
moeite waard om in beeld te krijgen hoe de Hervormde Gemeente Waspik 
door de eeuwen heen gestalte kreeg in het grotendeels katholiek gebleven 
dorp. In dit boek vind je dan ook geen algemene geschiedenis, maar het 
verhaal van de Hervormde Gemeente Waspik. Hoe groeide die 
gemeenschap door de eeuwen heen tot wat ze nu is? Dat ging op een 
totaal andere manier dan in Langstraatdorpen die overwegend protestant 
werden. Dus: ‘De Waspikse Weg van vier eeuwen hervorming’ brengt de 
manier naar voren waarop de Hervormde Gemeente Waspik vanaf de 
entree van de Reformatie het protestantisme vorm gaf. Het boek biedt een 
beeld van het maatschappelijke en kerkelijke leven rondom het markante 
kerkgebouw dat al sinds de tweede helft van de vijftiende eeuw het beeld 
van het dorp mee bepaalde. De route van de hervormde gemeente door de 
eeuwen heen verliep met vallen en opstaan, met hoogte- en dieptepunten, 
maar meestal met het vertrouwen dat er in Waspik een stukje ‘Koninkrijk 
van God’ in de westelijke Langstraat dichterbij gebracht kon worden.’  
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OECUMENISCHE ONTMOETINGEN IN WASPIK 2022-2023 
 
De cultuur van de eenentwintigste eeuw is zo gedifferentieerd dat er 
nauwelijks meer eenheid is. En zelfs in hun eigen ‘bubbel’ hebben veel 
mensen veel moeite zichzelf heel te houden. Het is in de versnipperde 
maatschappelijk situatie van onze tijd al heel wat om te willen 
behoren tot de gemeenschap van de kerk. Het gaat hierbij niet alleen 
om de geborgenheid die je kunt ervaren aan het behoren tot een 
gemeenschap. Kerkzijn is ook een unieke vorm voor actieve 
gemeenschapsvorming. Het christelijk geloof maakt ons deelgenoot van 
een ‘wij’ van betrokkenheid op God en op medemensen. Wat houdt dit 
‘wij’ van de kerkgemeenschap in? Wat wil het ‘Wij geloven…’ van het 
christelijk geloof met mij? Hoe wil het christelijk geloof voor ons 
individuele en voor ons gezamenlijke mens-zijn heilzaam zijn?  
 
Komend vanuit de rooms-katholieke en de protestantse geloofstradities 
hebben we elkaar hierover veel te vertellen. Dat hebben we het 
afgelopen seizoen ervaren waarin we onze ontmoetingen startten. We 
willen ook in 2022-2023 gaan proberen onze geschiedenissen met en 
verwachtingen van het Evangelie van Jezus Christus te delen in een 
reeks ontmoetingen met elkaar als leden van de Waalwijkse en 
Waspikse parochie en protestantse gemeente.    
 
Uitgaande van de wensen die vorig seizoen naar voren werden gebracht 
gaan we eerst in op de pijnpunten die de beide geloofstradities aan 
elkaar hebben ervaren. Wat zijn bijvoorbeeld de klachten van Maarten 
Luther over de kerk die hij in Wittenberg op 31 oktober 1517 in zijn 95 
stellingen naar voren bracht? Wat is er van deze klachten anno 2022 
over? We zien onze ontmoetingen als medailles met telkens ook een 
keerzijde. Met pijnpunten op de ene zijde, maar de keerzijde is net zo 
belangrijk: ons verlangen om Jezus samen te geloven en dienen. Wat 
ons verbindt, zou dat niet minstens zo belangrijk zijn? Die kant van de 
medaille willen we graag ook het volle pond geven. Dat kunnen we 
doen aan de hand van allerhande onderwerpen. Bijvoorbeeld het geloof 
in de verrijzenis of de opstanding van het lichaam. Hierbij komen 
vragen aan de orde als: Waar zijn onze doden? Wat te denken van 
geloofsvoorstellingen als het voorgeborchte en het vagevuur?  
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En: wat kunnen we vanuit ons christelijk geloof bijdragen aan 
gesprekken over levenseinden als abortus, zelfdoding en euthanasie?  
 
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?  
 
Bovengenoemde onderwerpen agenderen we voor de zogenoemde 
bijeenkomsten ‘vragen(v)uurtje’. Naast deze informatiegerichte 
bijeenkomsten willen we ons in zogenoemde ‘inspiratie(v)uurtjes’ ook 
samen oefenen in onze omgang met de bronnen van onze spiritualiteit. 
Dat doen we in een gezamenlijke schriftlezing en -studie als 
voorbereiding van de prediking in de diensten op vierde adventszondag 
2022 in de parochie en in de hervormde gemeente, gevolgd door een 
avondgebed in de Sint Bartholomeuskerk, en in een middaggebed in de 
hervormde kerk op een vrijdagmiddag in de Veertigdagen tijd (of: 
Lijdens-tijd). Deze middag is tevens een goede gelegenheid om in een 
rondleiding kennis te maken met het hervormde kerkgebouw als locatie 
voor de protestantse eredienst. We vragen dan ook naar het verband 
met de rooms-katholieke feestdag van Maria Boodschap op 25 maart.  
 
Voorgaande overwegingen leiden naar onderstaande voorstel voor het 
jaarprogramma oecumenische ontmoetingen in Waspik 2022-2023 :  
 
Woensdag 5 oktober 19.30-21.00 uur Vragen(v)uurtje in De Oude 
Pastorie.  
Onderwerp: De 95 stellingen van Luther en hun historische en actuele 
relevantie. 
Woensdag 16 november 19.30 -21.00 uur Vragen(v)vuurtje in De 
Schakel.  
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Onderwerp: De verrijzenis/opstanding van het lichaam volgens de 
geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel en ethische implicaties.  
Woensdag 14 december 19.30-21.30 uur Inspiratie(v)vuurtje in De Oude 
Pastorie en Avondgebed in de Sint Bartholomeuskerk. Onderwerp: 
Bijbellezing en -studie van Mattheüs 1: 18-25 met het oog op de 
preekvoorbereiding van de kerkdiensten op 18 december. 
Woensdag 8 februari 19.30-21.00 uur Vragen(v)uurtje in De Schakel. 
Onderwerp: het geloofsonderricht in parochie en hervormde gemeente 
Vrijdag 24 maart 15.00-16.30 uur Inspiratie(v)uurtje in de hervormde 
kerk. Rondleiding en uitleg van de liturgie van de protestantse 
kerkdienst, gedachten over Maria Boodschap, Middaggebed.  
Woensdag 10 mei 19.30-21.00 uur Vragen(v)uurtje in De Oude Pastorie. 
Onderwerp: In overleg met de deelnemers te bepalen. Evaluatie en 
vooruitblik. 
 
We heten eenieder opnieuw of voor het eerst van harte welkom.  
 
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 
 
VAN DE CONTACTGROEP 
 
Contactmiddag woensdag 11 mei 2022 
 
Deze laatste (reguliere) middag stond zoals gewoonlijk in het teken van 
de vertrouwde Bingo. 
Voordat het zover was, werd na de opening speciaal aandacht 
geschonken aan het vertrek uit de leiding van de Contactgroep van 
Dirkje Verduijn. 
Bijna 25 jaar heeft ze met veel inzet de middagen mee verzorgd. Nooit 
deed je een tevergeefs een beroep op haar.  
Namens de leiding kreeg ze een cadeaubon overhandigd, een mooi 
gedicht als aandenken (zie elders in dit blad) en natuurlijk een mooie 
bos bloemen. 
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Langs deze weg willen wij Dirkje nog eens hartelijk bedanken voor al 
haar werkzaamheden voor de Contactgroep.  
Ook al maakt ze geen deel meer uit van de Leiding, zullen we haar 
hopelijk nog vaak op deze gezellige middagen ontmoeten. 
Na de pauze was het tijd voor de jaarlijkse Bingo. 
Met veel enthousiasme nam dominee Henk van Kapel plaats achter de 
draaimolen. Met duidelijke stem noemde hij de gedraaide getallen op. 
Ans vd Bos was zijn oplettende assistente. 
Na de volgende pauze besloten ze van plaats te wisselen. Merkwaardig 
was, dat er opeens veel meer snelheid in het spel met de Bingo-
balletjes zat ! 
Zoals gewoonlijk mochten de prijswinnaars (iedereen dus) een leuk 
prijsje uitkiezen.  
Van chocoladerepen, vaatdoekjes en tuinlampen (hè Adje), was er voor 
iedereen wel iets van zijn of haar gading. 
Na afloop werd een voorstel gedaan om de Spelleiders te laten 
wisselen. Afgesproken werd dat de volgende keer Adrie Boezer en Arie 
Schiedon als vrijwilligers zijn aangewezen! 
De gezellige middag werd besloten door de dominee, waarna iedereen 
met leuke prijsjes en een goed gevoel huiswaarts kon keren. 
 
 
Uitstapje en Etentje Contactgroep op 8 juni 2022. 
 
Het seizoen van de Contactgroep werd zoals gebruikelijk afgesloten 
met een Uitstapje en aansluitend een etentje in de vorm van een 
buffet. 
 
Het regende pijpenstelen op die woensdagmiddag. Maar dat mocht de 
pret niet drukken. Wat de bestemming was, wisten alleen de 
chauffeurs die middag. Voor de anderen was het dan ook nog een 
verrassing. 
Door een stortvloed van water werd de reis aangevangen en voerde 
door de Overdiepse Polder naar de veerpont van Capelle. Aan de 
overkant volgde  een toeristische route door het mooie dorp Dussen. 
Eindelijk kwamen we aan op de plaats van bestemming: De 
Klompenmaker. 
We werden daar hartelijk ontvangen met koffie (of thee) met gebak. 
Vervolgens kregen we een demonstratie hoe klompen nou eigenlijk 
worden gemaakt. Ruim 100 jaar geleden werden daarvoor al machines 
gebruikt, die tot op heden nog steeds bij de klompenmaker in bedrijf 
zijn. Ook diverse variaties van klompen werden getoond, zoals de 
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“smokkelklomp”, waarvan de zolen aan de voor- en achterkant identiek 
zijn. Zo kon aan de hand van de sporen van smokkelaars niet nagegaan 
worden in welke richting men was gelopen. 
Met een duidelijke uitleg en veel humor was het een gezellig en 
leerzaam uurtje. 
Na de demonstratie konden we nog wat rondkijken in de winkel, waar 
allerlei souvenirs en snuisterijen te koop waren. Natuurlijk werd hier 
door sommigen dan ook gebruik van gemaakt. 
Rond half 5 werd de terugreis naar Waspik aangevangen. 
Daar aangekomen was het wachten tot Slager Snels het koud- en warm 
buffet kwam bezorgen. Rond kwart over 5 was dat het geval, waarna 
we tafel voor tafel naar het uitgestalde buffet konden gaan. 
Wat zag het er weer prachtig verzorgd uit en wat smaakte het weer 
heerlijk! 
Nadat iedereen verzadigd was na 2 of soms 3 x opscheppen, werd deze 
dag afgesloten met een lied als samenzang en een dankgebed door de 
dominee. 
Al bij al kunnen we terugzien op een hele fijne dag waarin we veel 
gezelligheid en verbondenheid met elkaar mochten beleven. 
 
Namens de Contactgroep 
Henk van Oosterhout 
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GEDICHT DIRKJE 

 
 

Beste Dirkje, 
 

Na bijna 25 jaren is het er toch van gekomen, 
En heb je een drastisch besluit genomen. 

 
Jij gaat de leiding van de Contactgroep verlaten, 
Maar je blijft nog wel gezellig met ons praten. 

 
Want jouw gastvrijheid is altijd top, 

We hebben heel wat bakjes koffie bij jou op! 
 

Vele jaren heb je ook de administratie gedaan, 
En kon de Contactgroep altijd op jou aan. 

 
Jouw behulpzaamheid werd zeer gewaardeerd, 

Wij hebben echt veel van jou geleerd. 
 

Je kalmte en betrokkenheid is een heel sterk punt, 
Nu krijg je meer tijd voor jezelf, dat is je gegund! 

 
Zodoende kun je nog meer puzzels gaan maken, 

Jij kunt je daarmee echt urenlang vermaken. 
 

Beste Dirkje, onze dank voor al die jaren gezelligheid 
Wij wensen jou Gods nabijheid in de komende tijd. 

 
Contactgroep Hervormde Gemeente Waspik 

Mei 2022 
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Acties voor Oeganda 
 
Waarom acties? 
 
In juli 2023 gaat een groep van 29 jongeren uit Sprang-Capelle en 
omgeving, actiegroep ‘Sprang bouwt aan verandering’,  tijdens een 
werkvakantie een kleuterschool bouwen in het kleine dorpje Omoo in 
Oeganda, samen met de lokale bevolking aldaar. Tijdens dit verblijf 
wordt er niet alleen gebouwd, maar wordt er ook dagelijks een 
programma voor de kinderen van de lokale bevolking verzorgd waarin 
de Bijbel centraal staat. Daarnaast zijn er ontmoetingen met de lokale 
bevolking en wordt er kennis gemaakt met de cultuur van het land. Op 
zondag worden er kerkdiensten gevolgd en/of georganiseerd samen 
met de lokale bevolking. 
 
Deze werkvakantie wordt primair geïnitieerd vanuit de Hervormde 
Gemeente Sprang, maar er gaan uit diverse omliggende gemeenten ook 
jongeren mee. Vanuit Hervormde Gemeente Waspik gaat Sybren mee. 
Daarom wordt er binnen onze kerk ook aandacht voor de acties 
gevraagd. 
 
De werkvakantie is een project van de organisatie World Servants. Zij 
dragen de volgende missie uit: “World Servants wil, vanuit het geloof in 
Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich 
dienstbaar in te zetten in de wereld”. De kernwaarden van World 
Servants zijn: Christusgericht, Dienen, Samenwerking, Kwaliteit, 
Verandering en Enthousiasme.  
 
Waarschijnlijk bent u  al eerder via een andere weg met de actiegroep 
‘Sprang bouwt aan verandering’ in contact gekomen. Via contacten die 
inmiddels al voor dit project zijn gelegd om een presentatie of actie 
binnen onze kerk te houden of via de eerdere projecten van ‘Sprang 
bouwt aan verandering’ in Zambia in 2019 en Malawi in 2016. Vanuit de 
eerdere werkvakanties die er in 2016 en 2019 zijn geweest, is de 
ervaring opgedaan dat de actiebereidheid die er bij de jongeren wordt 
gecreëerd zeer positief en opbouwend is. Ze komen in beweging om 
iets te doen voor anderen en worden versterkt in de onderlinge relatie 
en in het geloof.  
Het is nodig veel actie te voeren om dit project mogelijk te maken en 
het bedrag dat daarvoor nodig is bij elkaar te sparen. Deze acties 
worden door de jongeren vaak met en binnen de kerkelijke gemeenten 
waaruit zij komen uitgevoerd. Dit leidt ook tot een verbinding binnen 
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de gemeenten en tussen de gemeenteleden van verschillende 
generaties.  
 

 
 
Vanuit de hele regio, dus ook vanuit Waspik, is iedereen van harte 
welkom om deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten. Daarom 
worden deze regelmatig onder de aandacht gebracht. De activiteiten 
zijn heel divers. Het kan bijvoorbeeld een autowasbeurt zijn of u kunt 
taarten bestellen voor een feestje, meedoen aan een georganiseerde 
wandeltocht of spelletjesmiddag of er kunnen klussen op verzoek 
worden uitgevoerd bij u thuis. En dit is slechts een greep uit wat er 
georganiseerd wordt. 
De acties zullen doorgaan tot de vroege zomer van volgend jaar en 
worden op de actiegroepwebsite vermeld. Aanmelden voor activiteiten 
kan vaak ook via deze site. Deze website wordt voortdurend aangevuld 
met nieuwe acties en nieuwsberichten, dus het is zeker de moeite 
waard er regelmatig te kijken! 
 
Wat gaan de jongeren precies doen in Oeganda? 
 
Ze bouwen in het dorpje Omoo aan een peuter/kleuterschool (ECD 
Early Child Development centre). Dit is het eerste schoolgebouw in dit 
dorpje en biedt de mogelijkheid om kinderen een goede kans op de 
toekomst te geven. 
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Waar gaan ze dat doen? 
Het dorpje Omoo ligt in het warme en droge noordwesten van 
Oeganda. Na een dag reizen vanuit Kampala, de hoofdstad in het 
zuiden van het land, komen ze aan in het Arua district. Onderweg zien 
ze prachtige landschappen aan zich voorbij trekken, met 
bananenbomen en kleine dorpjes en, als ze geluk hebben, hebben ze al 
een impala of baviaan gespot. Het is een afgelegen locatie op het 
platteland, omgeven door prachtige natuur. De meeste mensen leven 
van de opbrengst van hun land, zoals maïs, cassave, aardappelen en 
verschillende soorten bananen. De dorpskern bestaat uit een 
multifunctioneel kerkgebouw en nog wat kleinere huizen die als 
onderkomen voor de groep gaan dienen.  
 

 
 
Voor wie? 
De kleuterschool biedt de gemeenschap de mogelijkheid om kinderen 
op jonge leeftijd naar school te laten gaan om bijvoorbeeld al Engels te 
leren. Dit is erg belangrijk. Het aanbieden van onderwijs op jonge 
leeftijd vormt de basis voor goede scholing en toekomst. Naast het 
kerkgebouw is deze school het tweede stenen gebouw. Dus geen luxe 
en terug naar de basis om hieraan bij te dragen. De gemeenschap ligt 
afgelegen en is omringd door kleine waterstromen waardoor alleen via 
omwegen de scholen in andere dorpen bereikt kunnen worden. 
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Wat doen ze nog meer? 
In deze gemeenschap is er zeker ruimte om samen te voetballen, 
samen te praten over leven en geloof, maar bijvoorbeeld ook het diepe 
in te duiken met een life skills-programma. Als het werk gedaan is, kan 
het leuk zijn om uit te zoeken hoe de stenen, waarmee gebouwd 
wordt, nu eigenlijk gemaakt worden. Misschien kunnen ze daar zelfs bij 
helpen of bezoeken ze het beroemde wildpark, dat op 2 uur rijden ligt. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Sybren, maar ook de stuurgroep van actiegroep ‘Sprang bouwt 
aan verandering’, 
 
Mirjam van Gammeren-Zoeteweij 
 
Meer informatie over het project en de acties van actiegroep ‘Sprang 
bouwt aan verandering’ vindt u onder www.worldservants.nl/sprang.  
 
Meer informatie over de organisatie World Servants kunt u vinden op 
www.worldservants.nl.  
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BEDANKT! 

 
Hierbij willen we u bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte en het overlijden 
van mijn man Kees en onze vader en opa. Fijn dat zoveel mensen met ons 
meeleven. 
 
Jannie van Wijngaarden 
Erik, Wilma, Thomas en Stijn 
Peter, Ilse, Cas en Kurt  
 
BERICHTEN VAN DE HERBERG 
 

 
 
Evenwicht kwijt 
 
Het valt niet altijd mee om op allerlei terreinen in het leven balans 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 de laatste tijd 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, tel. 0263342225. 
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Op zoek naar een tussenjaar? Of een werkvakantie deze zomer? 

De Herberg is een ideale plek om 5 of 10 maanden een tussenjaar te 
doen, bijvoorbeeld omdat je nog geen studiekeuze hebt gemaakt of 
omdat je nog niet direct wilt gaan werken na je opleiding of studie. 
Bekijk onze nieuwe video en kom een dagje meelopen om de sfeer te 
proeven! Bekijk via onze website www.pdcdeherberg.nl onze video. 

 
Als je niet alleen een mooie maar ook een nuttige zomervakantie wilt 
dan ben je bij de Herberg op de juiste plek! Alleen of samen met je 
vrienden (vanaf 15+) deze zomer de handen uit de mouwen steken en 
anderen helpen. In ruil daarvoor krijg je een eigen kamer en 
maaltijden maar bovenal een onvergetelijke tijd! 
 
Mail naar vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl voor meer informatie. 
 
 
GEDICHT 
 

VAKANTIE 
 

Vakantietijd 
geeft mij vrijheid 

te genieten van alles 
wat God geschapen heeft. 

 
Laat mijn leven 
zó vrij zijn bij U 

dan mag ik genieten 
van Uw liefde en trouw 

elke dag die U mij geeft. 
 

Ina van der Welle 
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