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Advent
In het duister van mijn ziel
wacht ik op het Licht
Advent telt weer in weken
zoals ik wacht op een vriend
in het volste vertrouwen
hij komt
zo wacht ik op U, mijn God
de weken ademen belofte
Uw belofte:
Ik kom
komende als Mens ben Ik
dichtbij
om de wereld te verlichten
jou en jullie
van hier en daar en overal.
Ik breek de muren af
schep ruimte in mijn ziel
opdat het Licht
kan binnenstromen:
U, mijn God
die het duister van mijn ziel
glansrijk zal weerstaan
want God uit God
Licht uit Licht
bent U
Oeke Kruythof
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MEDITATIE
Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een
schitterend licht (Jes. 9;1)
Een voorspelling die Jesaja al deed over de geboorte van Jezus.
Het volk is het volk Israël dat verdrukt werd, geslagen werd, van
de Heer afdwaalde en uiteindelijk toch het Licht zou zien.
Meer dan 2770 jaar geleden geschreven, 750 jaar later zou die
voorspelling uitkomen en 2020 jaar later (het mag een paar jaar
meer zijn) leven we in het hier en nu.
Kerstmis 2020, wanneer ik dit schrijf weet ik niet wat er nog te
gebeuren staat. In hoeverre wij kerst kunnen vieren, thuis en in
onze kerken. Zo was het met de profeet Jesaja ook, door deze
woorden werd bij hem een tipje van de sluier opgelicht maar het
fijne wist hij er niet van.
Wij maken hetzelfde mee, mensen zuchten, gaan gebukt onder de
coronapandemie. Hoe lang gaat dit nog duren? Wanneer komt er
een vaccin? Houd ik mijn baan nog en wanneer kan ik weer op
vakantie of leuke dingen doen? Hoe gaat ons kerstfeest eruitzien,
gezellig samen of ieder in zijn eigen hoekje en hoe zal 2021 worden?
Laatst kreeg ik hier een grap over toegestuurd. Natuurlijk kan
kerst gewoon doorgaan want Jozef en Maria waren ook maar met
zijn tweeën (kinderen onder de 12 worden niet meegeteld) en ze
ontvingen maar drie gasten (de wijzen). Een grap die relativeert.
Waar maken we ons druk om, waar draait het nu eigenlijk om,
back to basic, terug naar het begin. Samen dineren en uitbundig
vieren, alle vieringen of kerstborrels, dingen en bijzaken waarmee
het kerstfeest omhangen is vallen weg of staan op losse groeven.
Kerst 2020 wordt een andere kerst dan de jaren hiervoor. Dat is
één ding wat we zeker weten. Dat is misschien jammer te noemen, maar geen reden om bij de boom of kerstpakken neer te
zitten. Maar er komt weer hoop, er komt weer Licht in de duisternis.
Zoals het Jesaja al werd voorspelt, zo mogen wij als christenen
ook verder kijken dan het hier en nu en dat geeft moed, dat
troost en relativeert.
Is het dan ‘stil maar wacht maar, alles wordt nieuw’ en we wachten rustig af wat er komen gaat?
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Nee, we leven in het hier en nu en moeten er samen wat van maken. Niet door te klagen en te zagen maar door positief te blijven
en dat ook uit te dragen.
Door nieuwe initiatieven te ontplooien, kerst in kleine groepjes of
één op één vieren. Alleenstaanden en ouderen die het juist deze
dagen vaak moeilijk hebben er meer bij te betrekken, door een
kaartje, telefoontje of, als het kan, een bezoekje. Tussen alle
kerstbomen en feestgedruis door het ware kerstfeest weer eens
zien.

Al schrijvende komt dit oude kinderliedje bij me boven: ‘Jezus
zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht, en Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn, jij in
jouw klein hoekje en ik in het mijn.’
Kleine kaarsjes, lichtpuntjes in het duister van deze wereld. Wij
kunnen niet heel de wereld verlichten, maar we kunnen wel de
wereld van een persoon een beetje lichter maken. Samen met
Jesaja kijken we verder.
Want wat er ook nog gaat gebeuren hier op aarde, wij mogen
blijven uitzien naar die Vredevorst, Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held en Eeuwige Vader.
Aan zijn Rijk zal geen einde komen van nu tot in eeuwigheid.
Dat deze woorden ons mogen troosten en bemoedigen, nu en
voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt, Anno Domini 2021.
Het jaar onzes Heren 2021.
Wat dit jaar ons brengen mag, de Here God zal ons ook in dit jaar
weer nabij zijn.
Goede feestdagen toegewenst en Gods zegen voor het nieuwe
jaar.
Dieter Verbeek
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VANUIT JULIANALAAN 15
Over de diensten
Zolang de maatregel van kracht is, dat
er maximaal 30 kerkgangers naast de
medewerkers aan de dienst aanwezig
mogen zijn in de dienst, zullen we met
inschrijving moeten werken. Voorlopig
kan men in de week voor de dienst zich tot vrijdagavond aanmelden bij br. Jan van Wijk, liefst per e-mail:
jvwijk3v2w@gmail.com. Geef aan met hoeveel mensen u wilt komen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk per antwoordmail bericht of
er plaats voor u is.
Of telefonisch naar 0416-312798. Bij contact hoort u direct of er
plaats is. Spreek anders het antwoordapparaat in met vermelding
van uw naam en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Aanmeldingen boven het maximum worden in principe voor de
volgende zondag genoteerd.
Met ingang van 1 december heeft de overheid het dragen van een
mondkapje verplicht in openbare gelegenheden. Vervolgens is
meegedeeld dat dit voor kerken niet verplicht is. De kerkenraad
heeft besloten u toch te vragen om wanneer u loopt een mondkapje te dragen. Als u zit kunt u het mondkapje afdoen.
We kunnen terugzien op goede diensten in de afgelopen maand
ondanks de beperkingen die ons zijn opgelegd. Bij de kerk-schoolgezinsdienst op 8 november was er naast de gezinnen met kinderen op de basisschool nog plaats voor enkele gemeenteleden. De
avondmaalsviering op 15 november had een ruimere bezetting
mogen hebben. De dienst op 22 november met herinneren en
gedenken van onze overleden gemeenteleden was geheel bezet
door hun familieleden. Ook al konden we geen andere gemeenteleden ontvangen was het een warme dienst.
Als u Kontakt ontvangt is de dienst van de eerste adventszondag
al voorbij. Voor het adventsproject is materiaal voor de kinderen
verspreid om thuis aan te werken tijdens de dienst. Complimenten voor onze jeugdouderling die ook de gastpredikanten en de
dienstdoende ouderlingen aanstuurt. Bij het kinderkerstfeest mogen de gezinnen met kinderen weer bij elkaar zijn.
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Op advies van de commissie eredienst zal de kerstnachtdienst dit
jaar vervallen. De commissie verzorgt normaal deze zangdienst,
maar we mogen niet zingen. U kunt mogelijk op tv een dienst
volgen of via de computer de dienst die in Waalwijk wordt gehouden of die bij andere kerken.
Op 25 december zal Gerard Boersma voor het laatst onze organist
zijn. Daar zal natuurlijk wel enige aandacht aan worden besteed.
Als de ontwikkeling volgens plan verloopt hopen we vanaf kerst
de dienst ook met beeld uit te kunnen zenden.
In de commissie eredienst is het idee geopperd om voor de dienst
met een groepje gemeenteleden buiten de kerk kerstliederen te
zingen.
Op 31 januari is er een kerk-school-gezinsdienst met als thema
‘Dieren in de Bijbel’.
Kortere vieringen in de komende periode zijn de vespervieringen
in de adventstijd op zondagmiddag om 17.00 uur en het morgengebed op 1 januari.
Overleden
Op 9 november overleed br. Ad Ramsteijn in de leeftijd van 66
jaar. De crematiedienst heeft in besloten kring plaatsgevonden op
17 november. Gedenken we de nabestaanden in onze gebeden.
Zieken
Bij zr. Nel Wagemakers-de Ruiter, is geconstateerd dat ze weer
borstkanker heeft. Gelukkig geen uitzaaiingen, maar wel eerst
twee langdurige chemokuren en daarna een operatie.
We bidden om verlichting en herstel.
Het coronavirus heeft in de afgelopen maand ook onder onze bekenden slachtoffers gemaakt. Zr. Linda Nederveen-Snijders testte
positief. Zo ook Mirjam Maureau-Crezee die daardoor niet muzikaal kon meewerken aan de dienst op 15 november. Haar vervangster Margriet Dorr testte vervolgens eveneens positief. Ze
hebben het intussen alle drie met hun families redelijk doorstaan.
Br. Aad van Capellen, kreeg een nare uitslag na een onderzoek.
Hij heeft A.L.S.
We bidden om steun voor hem en zijn vrouw.
Henk Hoogendoorn
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22 NOVEMBER 2020

De levensboom

Geplant eens door de liefde
Als zaad in rijke grond
Ontkiemde zich het leven
De levensboom ontstond.
Gevoed door zon en warmte
Kwam hij in groene tooi
En kon het leven bloeien
De levensboom werd mooi.
Getergd door koude stromen
Onthouden, niet gevoed
Ontviel het blad de takken
Geen leven meer vermoed.
Verstikt door de getijden
en kilte, kon stilaan
een nieuwe loot ontspringen
Voor leven openstaan
Geworteld in de aarde
Gelouterd door de wind
Gevoed door niets dan liefde
Je levensboom, mijn kind.

Buiten is het somber en miezerig. Dat past bij onze gevoelens
op weg naar de kerk. Eeuwigheidszondag. We gedenken de gemeenteleden die gestorven zijn dit jaar.
Binnen is het heel stil. Alleen de allernaaste families van de overledenen zijn aanwezig. Men zit ver uiteen.
Aandacht trekt de bloemschikking op de liturgische tafel.
De levensboom staat symbool voor het leven zelf. Aan de takken
hangen elf kleine vaasjes met een witte bloem erin.
De voorganger Joop Lankhaar heeft een sfeerbepalende opening
van dit samenzijn. Na een welkom voor ieder die na een gelukkig
huwelijk alleen is komen te staan, die een vader of moeder, een
broer of zus of vriend hebben verloren, luisteren we naar: Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nimmer dooft,
vuur dat nooit meer dooft. Het orgelspel van dit lied grijpt je aan.
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Dhr. Lankhaar richt zich op de levensboom.
In de bijbel wordt het beeld van een boom vaak gebruikt.
Een boom is als het leven van een mens.
De wortels zijn de toekomst, de groeikracht, de geestkracht.
De bladeren zijn de daadkracht. Ook de cyclus is passend op de
vluchtigheid van het bestaan van een mens. De boom ontluikt,
gaat bloeien, geeft vruchten en vervalt. Maar in het voorjaar begint alles opnieuw. Psalm 90 spreekt hierover Geslachten gaan,
geslachten zullen komen: wij zijn in zijn ontferming opgenomen.
Sterven betekent bij ons –heengaan, weg zijn-. In Twente spreekt
men over -uit de tijd gekomen-, en dat wil zeggen, aankomen, de
bestemming bereikt hebben, voorgoed Thuisgekomen.
Zo proberen we ons verdriet te verwerken.
Nog éénmaal wordt, op deze voor de
overledenen zo belangrijke plaats, hun
naam voorgelezen.
Als teken van hoop en vertrouwen wordt
door Francijn van Eersel het licht van de
Paaskaars gehaald. Hiermee kunnen de
kaarsen worden aangestoken om de
overledenen te gedenken.
Een moment van afscheid, rouwen, herinneren en gedenken. Stilstaan en terugkijken; wat hebben zij voor ons betekend.

die gestorven zijn.’

‘Heer, herinner u de namen van hen

Arrie Korver-van Hof
-overleden op 23 november 2019 in de leeftijd van 63 jaar
Rombout Pieter van Drongelen
-overleden op 9 januari 2020 in de leeftijd van 93 jaar
Johannes Arie Ophorst
-overleden op 3 februari 2020 in de leeftijd van 86 jaar
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Arie Wagemakers
-overleden op 11 mei 2020 in de leeftijd van 70 jaar
Adriana Hoefnagel-van Peer
-overleden op 15 juni 2020 in de leeftijd van 86 jaar
Adriaan Hendrik Hoefnagel
-overleden op 17 juni 2020 in de leeftijd van 87 jaar
Justinus Arnoldus Braspenning
-overleden op 19 juni 2020 in de leeftijd van 68 jaar
Johan Gerrit Debbink
-overleden op 30 juni 2020 in de leeftijd van 72 jaar
Hendrikus Antonie Metzke
-overleden op 28 september 2020 in de leeftijd van 90 jaar
Daniëlle Elisabeth Heurter-Helleman
-overleden op 2 oktober 2020 in de leeftijd van 46 jaar
Ad Ramsteijn
-overleden op 9 november 2020 in de leeftijd van 66 jaar
-Erwin steekt voor zijn moeder, Arrie Korver de kaars aan. Een
moeder bij wie liefde centraal stond, hartelijk en betrokken.
Samen met haar man zeer actief voor allerlei werk in de kerk. We
luisteren naar lied 675 Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen liefhebben door uw kracht.
- Dochter Eline ontsteekt de kaars voor Rom van Drongelen in de
kerk waarin hij is gedoopt, belijdenis heeft gedaan en tot vorig
jaar een trouwe bezoeker was. De gemeente kon op hem rekenen. Een opgewekt lied past bij hem. Lied 769 Eens als de bazuinen klinken, Heer dan is uw pleit beslecht.
- Han Ophorst vond troost en steun in het gedicht Voetstappen in
het zand. Kleindochter Anouk las het voor bij zijn afscheidsdienst.
Nadat dochter Petra de kaars heeft aangestoken leest
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Dieter het opnieuw voor. We luisteren naar lied 416 Ga met God
en Hij zal met je zijn.
- Dieter steekt de kaars aan voor Arie Wagemakers. Ook Arie
heeft zich gedragen gevoeld door dit gedicht en zijn kleinzoon
heeft dit bij zijn afscheid voorgelezen. Dieter leest psalm 68:
God zij geprezen met ontzag, Hij draagt ons leven dag aan dag.
- Adje en Ad Hoefnagel hebben altijd troost gevonden in psalm 23
De heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Als dochter Corrie de
kaars heeft ontstoken luisteren we naar deze psalm en gedenken
haar vader Ad, de natuurman en paardenvriend. En Adje de creatieve kaartenmaakster en een echte zangliefhebster.
Zingen gaf haar kracht. Dieter leest een gedicht voor waaruit je
kracht kunt putten voor de zorgen in je leven. God kent en ziet je
vragen en Hij verzacht je pijn.
- Bert Braspenning steekt de kaars aan voor zijn geliefde broer
Tinus. Tinus was trouw en heel actief op allerlei gebied. Voor de
kerk stond hij altijd klaar. De zendingskalender en Tinus…. ze
hoorden bij elkaar. Psalm 138:4 werd ook gezongen bij het afscheid van zijn vader en moeder. Het geeft troost en bemoediging. We luisteren: Als ik omringt door tegenspoed bezwijken
moet , schenkt Gij mij leven.
-Johan Debbink was een geliefd organist. Hij heeft het orgel in
onze gemeente helpen opbouwen en er jarenlang enthousiast op
gespeeld. Een lied dat hem steun en troost gaf, heeft hij meermalen gespeeld, ook voor zijn gezin: Heer, uw licht en uw liefde
schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen. Als dochter
Renske de kaars heeft aangestoken gaan we hiernaar luisteren.
- Henk Metzke was helemaal thuis in deze kerk. Is ook koster geweest. Hier beleefde hij zijn geloof. In zijn zoektocht naar God
was deze soms veraf en soms dichtbij. Het lied dat gezongen
werd nadat dochter Ria de kaars liet branden, geeft zijn vertrouwen weer. Abba , Vader, U alleen, U behoor ik toe!
- Dieter steekt de kaars aan voor Daniëlle Heurter. Daniëlle was
vooral actief voor de jeugd. Jarenlang jeugdraad lid en altijd bereid tot hand- en spandiensten. Tot vorig jaar deed ze met dochter Carmen nog mee aan de oppasdiensten. Ter nagedachtenis
luisteren we naar lied 413 Grote God, wij loven u.
- De kaars voor Ad Ramsteijn wordt door Dieter aangestoken.
Vele gemeenteleden kennen hem als een vriendelijke, hulpvaardige man. Jarenlang meegewerkt in het activiteitencommissie. Vo-
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rig jaar op de Eeuwigheidszondag zongen we ter nagedachtenis
aan zijn vrouw Joke psalm 84:1. Hij probeerde daar steun uit te
halen. We luisteren Hoe lieflijk, hoe goed is mij , Heer, het huis
waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen.
Dan wordt de twaalfde kaars ontstoken voor alle mensen die
geestelijk of lichamelijk lijden. In het bijzonder denken we aan
kinderen die te lijden hebben aan ziekte, geweld en eenzaamheid.
Lied 256 Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God. O, blijf met
uw genade bij ons, licht in het duister, maakte hiervan een mooi,
indrukwekkend moment.
Als Francijn de namen noemt die schriftelijk zijn doorgegeven,
wordt door Ineke de Quartel voor ieder een kaarsje aangestoken.
Velen hebben hieraan gehoor gegeven.
Dit wordt afgesloten met het lied Zo vriendelijk en veilig als het
licht, zoals een mantel om mij heengeslagen, zo is mijn God.
Ondanks het gemis aan meelevende gemeenteleden is het een
bijzondere, emotionele, troostrijke dienst geweest.
De liederen komen sterk binnen. Je hebt de liturgie in je handen,
de muziek in je oren, maar de woorden komen in je hart.
Riny Visser

Verdrijf de eenzaamheid,
kom naar de adventsvespers!
Door het coronavirus en de strenge maatregelen die daarmee
gepaard gaan is het nog duidelijker geworden dan het al was.
Veel mensen zijn eenzaam. En dan niet slechts alleenstaande ouderen, maar net zo goed veel jongeren. We leven in de eenzaamste eeuw ooit volgens Noreena Hertz, een toonaangevende econoom. Volgens haar onderzoek blijkt dat dertig procent van de
Nederlanders eenzaam is en een op de tien in ernstige mate. Een
van de oorzaken van de eenzaamheidscrisis legt Hertz bij het veel
gebruik van de sociale media. Gemiddeld kijken we meer dan 200
keer per dag op onze telefoon. Wij mensen zijn kuddedieren, we

11
kunnen toch niet zonder elkaar? Zonder de ander kunnen we toch
niet gezond en gelukkig leven?
De enige oplossing is volgens haar verbinding.
Is een kerk niet bij
uitstek de plaats
waar we gemeenschap willen vieren? Bij elkaar op
zoek naar God, die
zich - gelukkig genoeg - wil laten
vinden.
Daarom is het algemene thema van
de adventsvespervieringen van dit jaar Eenzaam maar niet alleen?! Als er één is die
heeft laten zien, dat je mensen in je leven toe moet laten is het
Jezus wel.
Kom naar de oecumenische adventsvespers die door de Raad van
Kerken Waalwijk en Loon op Zand worden georganiseerd. En wel
op iedere zondagmiddag vanaf 29 november tot en met 20 december 2020 om 17.00 uur in onze kerk De Brug.
Jan de Gruijter

DE JARIGE 75+ IN DECEMBER en JANUARI
1 dec.
1 dec.
8 dec.
18 dec.
18 dec.
21 dec.

Mevr. J. Braspenning-Verbeek,
Dhr. H.J. de Gruijter,
Mevr. A.A. de Jong-v.d. Hoven,
Mevr. A.G. v.d. Schans-Mandemakers,
Dhr. J.A. Koenen,
Mevr. H.J. Baarslag-Molendijk,

22 dec.
29 dec.
1 jan.
5 jan.
12 jan.

Mevr. G.G. Hulst-de Raad,
Mevr. J.C.H. Dekker-Hommel,
Dhr. J. Korpershoek,
Mevr. E. Rijksen-Feenstra,
Mevr. L.J. Ophorst-van Oversteeg,
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21 jan.
30 jan.

Dhr. P.C. van Rijsbergen,
Dhr. H. Hoogendoorn,

Namens de gemeente Hartelijk Gefeliciteerd en wij wensen u een gezegend
nieuw levensjaar toe!
De bloemen uit de kerk zijn als groet van de gemeente gegaan
naar Maaike van Wijk, Linda Nederveen,
mw. Crielaard-Vos en Francijn van Eersel.

MUTATIIES
Verhuisd:
- Derk Lagrouw naar Gameren.
Derk heeft aangegeven graag ingeschreven te willen blijven als lid
van onze kerk.
- Familie Bol naar Woudenberg.
Overgeschreven naar de protestantse gemeente in Woudenberg
Overleden:
Op 9 november 2020 is overleden dhr. A.J. Ramsteijn

Beste ouders en jeugd,
Tja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet schrijven. Misschien wel eens iets positiefs!!
We merken bij de kindernevendienst dat we nu in coronatijd als
jonge ouders en leiding meer contact hebben dan normaal. We
mailen meer, sturen de kinderen kaartjes, overleggen vaker met
de ouders, delen foto’s en hebben soms zelf exclusieve kinderdiensten zoals de kerk-school-gezinsdienst.
Alle kindernevendienstkinderen hebben voor de adventsperiode
een grote envelop gekregen met post over het project met werkjes en het verhaal. Voor elk gezin is er een gezinsboekje meegestuurd dat gebruikt kan worden in de adventsperiode. ‘Kind op
Zondag’ denkt ook mee en levert veel materiaal digitaal aan, we
zijn daar heel blij mee.
Tuurlijk is de situatie niet ideaal en zien we elkaar veel liever ‘live’
maar er zijn soms ook gewoon positieve aspecten te noemen. Het
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kost wat energie op de achtergrond maar we houden de ouders
en de kinderen wel betrokken in een andere vorm.
Een aantal ouders heeft aangegeven ook heel graag een kinderkerstfeest te willen vieren. Dit willen we dan ook graag organiseren in eenvoudige vorm. De kinderen en peuters van onze kerk
zijn met een speciaal kaartje allemaal uitgenodigd en zijn welkom
op 24 december om 17.00u.
We hebben ook nog steeds de Jeugdkerk gepland staan op
13 december. Ook al vinden we dit wel spannend omdat we toch
zien dat middelbare scholen een bron van besmetting zijn. We
willen toch kijken wat kan en mag half december en dan beslissen
of het door kan gaan. Ik denk dat we ook niet te veel moeten kijken wat allemaal niet meer kan, maar ook naar wat wel kan.
Voor januari is eigenlijk nog niet veel te voorspellen. We hebben
dan ook niet veel gepland staan. Op 31 januari is er een kerkschool-gezinsdienst met als thema ‘Dieren in de Bijbel’. We zullen
via mail en Zondagsbrief communiceren wat de plannen zijn.
Groeten van Brenda namens de jeugdraad en alle jeugdleiding.

HET BESTE NIEUWS
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Daarover denken
we in de adventstijd met de kinderen na. Zo leven we toe naar
kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Zijn komst is goed
nieuws voor de hele wereld. Voor elke week is er een grote poster
van een krantenpagina: ‘De Adventsbode’. De illustraties en
nieuwsberichten vormen een inleiding op de Bijbelverhalen.
Eerste advent, zondag 29 november 2020
Thema:
Zie je al wat?
Marcus 13; 14-37
Vertelt over de deurwachter die op de uitkijk staat.
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Tweede advent, zondag 6 december 2020
Thema:
Wie ben jij dan wel?
Joh. 1; 19-28
Vertelt over Johannes
de Doper.

Derde advent, zondag 13 december 2020
Thema:
Ben je er klaar voor?
Jesaja 65; 17-25
Vertelt over een nieuwe
tijd.

Vierde advent, zondag 20 december 2020
Thema:
Wat een geschenk!
Lucas 1; 26-38
Vertelt over de engel die
bij Maria komt.
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Eerste Kerstdag, 25 december 2020
Thema:
Wereldnieuws!
Lucas 2; 1-20
Jezus wordt geboren in
Bethlehem.
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Durf te praten over wat je dwarszit.
‘Heer, u weet alles van mij, u kent mij. U weet wat ik denk, nog
voor ik het gezegd heb…’ De dichter van Psalm 139 weet het zeker: hij hoeft niets uit te leggen. Want God kent hem door en
door. En dat is een grote troost, voor ieder van ons.
Maar mensen onderling zijn anders. Mensen weten niet vanzelf
wat er in een ander mens omgaat. En daarom moeten we leren
om onze mond open te doen, als we verdrietig zijn, of bang, of
ongelukkig.
Er is in deze coronatijd genoeg reden om je niet zo fijn te voelen.
De onzekerheid: wat wordt er nog meer verboden? Hoelang gaat
dit duren? Je moet steeds uitkijken: niet te dichtbij komen, niet
zomaar reizen. En de leuke dingen kunnen niet: feestjes, uitgaan,
samen sporten. Begrijpelijk dat je er
soms somber van wordt. Dan kan je
hart luchten enorm helpen. Maar vaak
durven we dat niet. Over je gevoelens
praten voelt als een te groot risico.
Wie weet zal de ander me zwak vinden. Of zeggen dat ik me aanstel.
Misschien begrijpt die ander me niet.
Ja, dat kan. Maar het risico van niks
zeggen is veel groter. Dan mis je namelijk de troost van het delen. En
bovendien: als je het toch waagt,
blijkt meestal dat we elkaar prima snappen!
Barbara de Beaufort

Gebed
God, soms kunnen we ons zo ongelukkig voelen, zo somber. Zoveel wat niet doorgaat… Zoveel wat veranderd is in deze tijd. Geef
ons dan de moed om te praten over wat ons bezighoudt. Help ons
om niet te bang te zijn voor het risico dat ze ons niet begrijpen of
dat ze ons een watje vinden. Geef dat we merken dat dit meevalt
en dat veel mensen hetzelfde voelen. Laat ons ervaren dat het
helpt om moeilijke dingen met elkaar te delen.
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KERK-SCHOOL-GEZINSDIENST 8 NOVEMBER ‘20
Wat jammer toch dat er maar 30 mensen in de kerk mogen zijn
bij deze speciale dienst. Er was zoveel te zien: slingers, tekeningen, kleurplaten, knutselwerkjes met als thema:
‘Dank God in alles!’

Met de bankjes was een geïmproviseerde boot gevormd en de
voorgangster mw. Klaasse vertelde het verhaal van de gevangengenomen Paulus op weg naar Rome. De 9 kinderen mochten ondertussen in de boot de handelingen verbeelden. Dus heen en
weer bewegen in de storm, met touwen de boel stevig maken,
met veel enthousiasme de ‘lading’ overboord gooien en uiteindelijk mochten ze het brood opeten waar Paulus voor gedankt had
en daarna uitgedeeld. Nadat de eerst uitgegooide ankers weer
binnengehaald waren en het schip was vastgelopen en brak, konden de kinderen zich vastpakken aan het hout en waren gered.
Met een kleurplaat en kleurtjes mochten ze weer op hun plaats
gaan zitten.
Daarna volgde een tot nadenken stemmende verkondiging over
‘Dank God altijd, wat er ook gebeurt!’ en met het Danklied van
Sela kwam deze bijzondere dienst tot een eind. Ook vanwege het
vele werk wat in zo’n dienst gestoken wordt, hoop ik van harte
dat een vollere kerk weer mogelijk zal zijn de volgende keer.
Joke Jansen
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Kerstverhaal
Kerst 2020
Het is kerst 2020. God roept de engel Michael en duivel Lucifer bij
zich en zegt: “Hoe is het met de mensheid? Ja, ik wil het weten.
Wat is er veranderd sinds Mijn Zoon hier op aarde is geweest?
Jullie gaan beiden naar beneden om polshoogte te nemen en Mij
daarover dan te rapporteren. Het gaat slechts om een steekproef.
Ga naar een plaats die niet veel groter is dan Bethlehem. Ga
maar naar Waalwijk en neem Sprang-Capelle er ook maar bij. Het
is bijna kerstavond, dat lijkt me een goede gelegenheid.”
De engel en de duivel dalen af naar de aarde. En daar lopen ze
dan; incognito door Waalwijk en Sprang-Capelle.
Ze kijken eerst eens in het centrum van Waalwijk en zien de volle
winkels en etalages van De Els.
“Kijk dit is allemaal mijn werk,” zegt Lucifer: “luxe, overdaad, de
mensen weten van gekkigheid niet wat ze moeten kopen. Ik bied
ze verstrooiing, afleiding, genot en nog veel meer. Ik bied ze een
leven op aarde zonder God.” Lucifer loopt zichtbaar te genieten.
Even later lopen ze door de Kerkstraat in Sprang en kijken bij ‘Het
Gouden Lint’ door de ramen en zien
daar Bijbels en andere geestelijke
lectuur staan. “Is dat ook jouw
werk?” vraagt Michael aan Lucifer.
”Pffff”, zegt de duivel, “dat zegt
niets, veel van deze Bijbels en lectuur staan ongelezen in de kast.
Mensen hebben liever een spannende misdaad- of liefdesroman, dat leest veel makkelijker.”
Ze lopen door en komen langs de vele kerken die ons dorp rijk is.
“Dat is ons werk”, zegt de engel, “dat deze kerken hier staan,
waar Gods lof wordt gezongen, waar uit de Bijbel wordt gelezen,
waar gepreekt wordt en avondmaal gevierd.”
“Ach wat” zegt Lucifer, “laat mij nog maar een aantal jaar doorwerken dan staan de meeste er niet meer of worden ze omgebouwd tot gezondheidscentra, sportscholen of mooie appartementen. Gezondheid, welzijn en status dat wordt de nieuwe religie.”
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Ze komen langs de christelijke scholen, ‘De Koningsschool’, ‘De
Rank’ en ‘De Bron’. “Christelijk onderwijs, heel belangrijk!” zegt
Michael.
“Laat me niet lachen” zegt Lucifer, “wat zegt een naam of christelijke identiteit nu nog? Uit traditie sturen ouders kinderen naar
deze scholen, maar geef me nog een paar generaties en dan zal
dat ook verdwijnen.”
Ze lopen langs Elzenhoven en
zien daar de ouderen voor de
ramen zitten. “Kijk”, zegt Michael “dat is toch mooi bereikt,
betere ouderenzorg en voorzieningen. Dat ouderen langer
zelfstandiger kunnen blijven.”
En hij wijst naar een dame met
een scootmobiel.
“Zo blijven ze langer vitaal en
maken langer deel uit van de maatschappij. Allemaal uit christelijke motieven geboren, oog hebben voor elkaar.”
“Ach wat” zegt Lucifer, “vroeger deed de kerk dat en droegen de
mensen zorg voor elkaar. Nu moet er geld aan verdiend worden.
Als er geen geld voor was moest je eens zien of er nog iemand
naar deze mensen zou omkijken.”
Het is kerstmorgen maar niet erg druk bij de kerken. “Zie je nou”
zegt Lucifer, “er komt bijna niemand en als ze willen moeten ze
zich melden bij iemand met zo’n verschrikkelijk rood hesje. Wat
nu vriendelijkheid, uitnodigend en gastvrijheid.” “Velen hadden
willen komen”, zegt Michael “maar door de coronamaatregelen
zijn er vele beperkingen tot ons grote verdriet. Anders waren er
ouders, grootouders en vele kinderen geweest om de geboorte
van Jezus, Gods Zoon te vieren.”
“Ach” zegt de duivel, “wat opgeklopt sentiment, mooie liedjes,
vrede op aarde en een gezellig sfeertje. Maar straks thuis, zich vol
etende aan de feestdis, zijn ze alles weer vergeten. Wat weten de
meeste verder nu van Jezus? Nog een paar jaar en de kerstman
heeft alles overgenomen ho ho ho. Dan heb ik gewonnen.”
Ze moeten terug naar boven en staan weer voor de troon.
“Hoe staat het met de mensheid?” vraagt God, “wat zijn jullie
bevindingen?”
De duivel zegt: “Wat ik al dacht, de wereld is in mijn macht en de
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mensen weten het niet eens. Ze geloven alleen in de moderne
wetenschap en ze geloven niets meer van Jezus en Zijn kerk.”
“En wat heb jij gezien Michael?”
“Ik zag mensen met kerst naar de kerk gaan en in vele huizen
werd ook meegevierd via kerkomroep of andere media, door jong
en oud. Ik zag veel goede inzet en gebruik van wetenschap. Ik
zag Bijbels in vele winkels en huizen. Ik zag vele kerken waar het
evangelie van Uw zoon nog steeds verteld wordt. Ik zag veel
mensen met een goed hart het voorbeeld van Uw Zoon Jezus volgen.”
“Goed” zegt God, “wat adviseren jullie mij wat de mensheid betreft?
“Geef me nog 20 jaar” zegt de duivel “en alles is van mij.”
“Ik vraag geen tijd” zegt de engel Michael, “ik zie wat ik zie de
eeuwen door. De wereld is niet veranderd. Maar dankzij het Kind
in de kribbe zijn er wél veel mensen veranderd. En dat gebeurt
nog steeds.”
“Dan weet ik genoeg” zegt God.
Soms, soms ben ik bang dat Jezus het niet haalt in deze wereld.
Soms ben ik bang dat God zal zeggen: “Ik had beter moeten weten, mensen waarheid aanleren is waanzin. En mijn kerk toevertrouwen aan mensen is vragen om problemen.” En toch, Ik zie
mensen in Gods Geest leven. Ik zie mensen die in het voetspoor
van Jezus gaan en licht verspreiden. Naast de onverschilligen, de
brutalen en de schurken zijn zij er ook. Ze halen het nieuws niet
want zij zijn als verborgen zaad. Een kerstman, sneeuwman of
elfje kan dit niet bewerkstelligen. God wel, Zijn Zoon wel.
(vrij hertaald naar Rob Mutsaerts, ‘Gewoon over geloof’)
Dieter Verbeek

Heeeeel veeeeel dank!!!!
Ontvangen gift
Er is een gift ontvangen van € 100.000,- voor algemene doeleinden.
De kerkenraad heeft contact gehad met deze gever / geefster en
namens de kerk onze hartelijke dank hiervoor uitgesproken!
Voor de volledigheid vermelden we hierbij dat hij / zij aangegeven
heeft geen expliciete vermelding te wensen.
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Tekens van rijkdom
Een vader van een welgestelde familie nam zijn zoon op een dag
mee voor een reis over het platteland om zijn zoon te laten zien
hoe rijk ze waren en hoe arm andere mensen kunnen zijn.
De man en zijn zoon verbleven een paar dagen op een boerderij
van een familie die met moeite rond kon komen.
Toen de vader en zoon na een paar dagen weer terugreden naar
hun landgoed, vroeg de vader aan zijn zoon wat hij van de afgelopen dagen vond. “Ik vond het geweldig, vader”, zei de zoon.
“Heb je nu ontdekt hoe arm mensen kunnen zijn?” vroeg de vader. “Ja, ik heb veel geleerd”, antwoordde de zoon. “Ik zag dat zij
vier honden hebben, terwijl wij er maar een hebben. Ik zag dat zij
een beekje hebben dat doorloopt tot het eind van de wereld, terwijl wij een vijver hebben die maar tot halverwege de oprit komt.
Wij gebruiken lantaarns, terwijl zij iedere nacht naar de sterren
kunnen kijken en ons landgoed loopt maar tot aan de weg, terwijl
zij de wereld tot aan de horizon hebben. Wij hebben bedienden
die voor ons zorgen, terwijl zij voor anderen zorgen. Wij hebben
muren om ons landgoed staan om ons te beschermen, terwijl zij
vrienden hebben om hen te beschermen.”
De vader zweeg verbijsterd en toen sprak zijn zoon: “Dank u vader dat u mij hebt laten zien hoe arm we eigenlijk zijn.”
Deze Arabische parabel werd door Riek Verduijn ingestuurd.

Zaligsprekingen voor vandaag de dag
Gezegend jij die je handen wast, want jij zult het levende water proeven.
Gezegend jij die afstand houdt, want je komt dichter bij God.
Gezegend jij die in quarantaine gaat, want je helpt anderen.
Gezegend jij die niet hamstert, want je geeft mensen te eten.
Gezegend jullie, ouders die hun kinderen thuis bij de les houden, want je
zult van je kinderen wat kunnen leren.
Gezegend jij, die boodschappen doet voor ouderen, want je ontvangt
eeuwige dank.
Gezegend jij, werker in de eerste lijnzorg, want je zult redder van de
mensheid heten.
Ingezonden door Wilie Verhoef, overgenomen van de Iona Community,
vertaald door Roel Bosch
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Henk en Laura Smetsers-van
der Spek hopen op 12 december hun robijnen huwelijk te
vieren. Ondanks de coronabeperkingen wensen wij jullie een
fijne dag toe en Gods zegen
voor nog vele mooie en gelukkige jaren samen met jullie
kinderen.

Liturgisch
bloemschikken
Ook dit jaar wilden Corina
Spierings en Annie Noordmeijer weer een creatieve
avond verzorgen waarin de
kerstboodschap vertaald kan
worden in een kerststuk.
Helaas zorgt corona ook hier voor een annulering.
Maar in onze kerk zijn enkele dames heel actief en creatief om op
bestelling een kerststukje te willen maken. Zie de bestellijst voor
stamppotten en soepen die vorige week is bezorgd.

Verbind jouw licht
aan het licht
van een ander,
samen
verlicht je de weg
een beetje meer.
Met deze wens wil de redactie van Kontakt
samen met de gemeente het nieuwe jaar aanvangen.
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2021 gewenst!
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Hij houdt er nu toch echt mee op!
Al jaren worden de financiën van de ZWO uitstekend verwerkt
door Ton Metzke. Rustig, deskundig en vooral zonder op de voorgrond te treden deed Ton zijn werk.
Het werk van de ZWO ging hem aan het hart. Opkomen voor
mensen die het stukken slechter hebben. Om te delen van wat wij
hebben door middel van zendingsprojecten in allerlei landen.
De ZWO was in het verleden een flinke en hardwerkende groep
mensen. Helaas, een voor een hielden de leden er (om allerlei
redenen) mee op en jammer genoeg was er niemand in onze gemeente die zich voor deze zaak wilde inzetten. Hopend dat er
toch nog mensen zich zouden aanmelden bleef Ton op zijn plaats.
Maar deze hoop vervloog en besloten werd de ZWO op te nemen
in de diaconie. Weliswaar blijft de rekening van de ZWO gewoon
gehandhaafd en zullen de leden van de diaconie proberen het
werk van Ton door te laten lopen. Daarom zou het super gaaf zijn
als er alsnog iemand (die zich het lot van deze mensen aantrekt)
aanmeldt om in de diaconie het stukje ZWO op zich te nemen en
zo dit mooie werk voort te zetten, zodat Ton
met een gerust hart afscheid kan nemen!
Ton hartelijke bedankt voor al je werk!
Diaconie-/ZWO-groep de Brug

VANUIT DE DIACONIE
Adventscollecte: Kinderen in de knel
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor
in het leven zonder de bescherming van volwassenen. ‘Kerk in
Actie’ zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties,
zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten
moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk.
Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?
Kerst 2020: Geef licht
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten
duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de
winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen
vanuit het Midden-Oosten, Azië en Afrika, op zoek naar warmte
en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Met kerst komen
we voor hen in actie. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!
Jenny Verhagen
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Roeien met de riemen die je hebt.
Ik -Tolleke- zit regelmatig in de kerk ‘De Brug’. Nou, voorlopig blijft dat nog een wens. Tolleke zit gewoon thuis aan
de laptop gekluisterd. Daar raak je langzamerhand ook aan
gewend. Hij is nieuwsgierig hoe dat straks zal gaan als alles
weer normaal is. Verlangt u daar ook zo naar?
Hoe gaat dat bij u thuis? Tolleke merkt bij hemzelf dat hij
veel minder in verleiding komt om eens even de ogen dicht
te doen of zelfs te slapen.
Maar dan gebeuren er weer
andere dingen met een
mens. Bij Tolleke slaat de fantasie op
hol. Neem nou eens de kerkdienst over
kerk-school-gezin. Even tussen twee
haakjes: dat was natuurlijk moeilijk.
Geen vreemdeling mag op school komen. Dus de dienst moet voorbereid
worden zonder dat er echt contact is
met de school. Petje af hoor voor de
mooie dienst, wat moeten die kinderen
genoten hebben. Thuis konden we
alleen maar vermoeden hoe het er in
de kerk toeging. Tolleke zegt het even
oneerbiedig: er werd Paulusje gespeeld. Nog gekker, er werd een echte
schipbreuk nagespeeld. Thuis moesten
wij het van onze fantasie hebben.
Maar die had Tolleke hoor. Zo'n fantasie die eigenlijk niet bij het verhaal paste. Want op een gegeven moment riep Tolleke: “Roeien,
vooruit roeien ….”. Maar hij zat er helemaal naast, want het moest
zwemmen zijn. Kijk dat mis je thuis. Want wat bleek, door het geschreeuw van Tolleke heen werd er ‘zwemmen’ geroepen. Maar dat
zie je thuis niet en beleef je het anders.
Ja, dat roeien brengt Tolleke wel op een idee. Het voelde de laatste
jaren in onze kerk als een soort schipbreuk waar we in terecht gekomen waren. Stuurloos dobberden we rond. Maar daar schijnt verandering in te komen. We hoeven straks echt niet meer te roeien of te
zwemmen. In februari 2021 stapt er een nieuwe stuurman aan boord.
Maar niet alles verandert, de Kapitein blijft hetzelfde.
Tot een zondag,
Tolleke Bijbelvast

