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Nieuwsbrief Evangelisch Lutherse Gemeente Gorinchem 
Winter 2022 
 

 

Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen en ook van andere berichten aangaande 

onze gemeente op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan bij info@fit-werkt.nl 
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Diensten aankomende tijd  

 

datum zondag voorganger Organist  

zo 04-12 II Advent Ds. A. Wijting Gorinchem  Toon de Graaf 

zo 11-12 III Advent Ds. D. Ophoff  

Heilig Avondmaal  

Henny Blom en  

Cantorij.  

zo 18-12 IV Advent Geen dienst  -------- 

do 24-12   21:30 Kerstnacht  Ds. D. Ophoff 21.30 uur Peter Veen  

vr 25-12 Kerstmorgen Bob van der Meulen  Henny Blom 

zo 1-1 Besnijdenis en 

naamgeving 

Geen dienst  
- 

zo 8-1 I na Epifanie Drs. J.B. Val Woudrichem Peter  

zo 15-1 II na Epifanie Ds. G. van Meijeren Rotterdam  Toon 

zo 22-1 III na Epifanier Ds. M. Diepenbroek Ede 

Maaltijd van de Heer  
Henny  

zo 29-1  IV na epifanie Ds. O.S. van Dongen Amsterdam  Peter 

zo 5-2 Septuagesima Dirk Ophoff Henny  

zo 12-2 Sexagesima Ds. L. Terlouw Veenendaal  Toon 

zo 19-2 Quinquagesima Ds. K.A.E de Waard Doorwerth Henny 

wo 22-2    19:00 Aswoensdag  Dirk Ophoff  Henny 

zo 26-2 Invocabit Geen dienst                  - 

zo 5-3 Reminiscere Ds. R. van Andel Amsterdam  Nico 

zo 12-3 Oculi Geen dienst -           

 

zo 19-3 Laetare Ds. G. Landman De Bilt 

Maaltijd van de Heer  
Henny  

zo 26-3 Iudica Ds. A. Verheij Alphen aan de Rijn Henny  

 

Overdenking - Verrassend 

In de aanloop naar het kerstverhaal en met kerst zelf buitelen de verrassingen over elkaar heen. De 

evangelist Lucas begint zijn vertelling met de oude priester Zacharias. Die wordt volkomen 

overrompeld door de verschijning van de engel Gabriël en de boodschap die de engel overbrengt. 

Zelfs zo dat hij aanvankelijk niet kan geloven wat de engel zegt. Daarna is het Maria die verrast wordt 

door een bezoek van Gabriël. Ook zij weet niet wat haar overkomt. ‘Hoe zal dit gebeuren?’ vraagt ze. 

Vervolgens is het Maria die zelf voor een verrassing zorgt door bij haar familielid Elisabeth op bezoek 

te gaan. Ook Jozef wordt verrast als Maria zwanger blijkt te zijn. Het verwart hem en hij heeft een 

droom nodig om te ontdekken hoe hij met de situatie om moet gaan. En tenslotte zijn het herders die 

verrast worden. In het donker van de nacht worden zij totaal overvallen door een hemels licht. 

Advent en kerst: het is een verhaal vol verrassingen. 

 

In al die verrassingen licht iets op van de betekenis van kerst: het is God die zijn wereld verrast met de 

geboorte van zijn Zoon. Juist in dat verrassende zie je zijn genade oplichten. Hier is niet bepalend wat 

logisch is of redelijk of waar mensen recht op hebben. In de verrassing gaat het om het ongedachte en 

onverdiende. God laat in het kerstgebeuren zien wie Hij voor ons wil zijn: degene die ons verrast en 

verblijdt. 

 

Niets is dodelijker voor ons geloof dan dat de verrassing eruit weg zou vallen. Dat we het allemaal heel 

vanzelfsprekend zouden gaan vinden. Een systeem van waarheden die ons niet meer raken. 
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Onze relatie met God verschilt daarin niet van die met mensen. Het mooie van menselijk contact is 

immers ook dat we elkaar weten te verrassen. Met onverwachte aandacht, een vriendelijk gebaar, een 

bijzondere opmerking, een glimlach, een aanmoediging, een kaartje, een cadeautje. Een kleine 

verrassing kan onze hele dag goed maken. 

 

Advent kan een oefening zijn in je laten verrassen en voor verrassingen zorgen. Je laten verrassen 

heeft te maken met een houding van openheid, eenvoud en verwondering. Voor verrassingen zorgen 

vraagt om creativiteit, soms een beetje lef en vooral veel liefde. 

 

Met het vieren van advent en kerst worden we erbij bepaald dat genade de grondtoon van ons leven 

mag zijn. Net als Elisabeth en Maria mogen we die genade ontvangen, om haar op onze beurt ook 

weer door te geven. Dat kan op tal van manieren. Laten we doen wat bij ons past en eraan meehelpen 

dat het verrassende licht van kerst overal gaat stralen. 

 

Ds. Dirk Ophoff 

 

Activiteiten in kerk 

Kerstbrunch 

Zondag 11 december, 3e advent, hebben we weer een 

mooie dienst met daarbij de viering van het Heilig 

Avondmaal en muzikale begeleiding van de cantorij. Tevens 

willen we dan weer een kerstbrunch organiseren, dit is 

vanwege corona de laatste 2 jaar niet door gegaan. Maar 

dit jaar gaan we er weer voor! Ook dit keer hopen we dat er 

mensen zijn die zelf wat lekkers willen maken of, wat ook 

prima is, iets willen kopen voor de brunch. En 

vanzelfsprekend mag gewoon alleen aanschuiven ook. Het 

is voor het organiseren handig als we een beetje weten wat 

we kunnen verwachten. Opgeven kan daarom bij Simone of 

bij iemand anders van de kerkenraad. 

Het wordt vast weer fijn en gezellig! 

 

Advent vespers 

Net als vóór de corona-periode zullen er op 

woensdagavond om 19.00 uur weer Adventsvespers 

worden gehouden in de Lutherse Kerk aan de Langendijk 

72 in Gorinchem. Zingen, orgelspel, Schriftlezing, stilte, 

gebeden met elkaar in een mooie kerk samen toeleven naar 

Kerst 2022. Iedereen is hartelijk welkom op 30 november en 

op 7, 14 en 21 december a.s.! 

Kerstnachtdienst 

Zaterdag 24 december is er om 21.30 uur een 

kerstnachtdienst. De kerk is dan sfeervol verlicht. Uiteraard 

neemt het zingen van bekende kerstliederen een 

belangrijke plaats in. Het is een mooie dienst om mensen 

voor uit te nodigen die niet gewend zijn om naar de kerk te 

gaan maar juist met kerst wel op zoek zijn naar een woord 

Gedicht - Modern Kerstfeest 
 

Vanuit de diepe van mijn welvaartsstaat 
roep ik tot U, tot Gij U vinden laat. 

 
Want ik heb alles wat mijn hart begeert, 

alleen 't geloven heb ik afgeleerd. 
 

De woorden van het oude kerstverhaal 
spreken voor ons een onverstaanbare taal. 

 
Want wie gelooft er in een englenlied 

als hij het duivelse op aarde ziet? 
 

Wie laat er nu nog alles in de steek 
alleen omdat hij naar de hemel keek? 

 
Wij geven U geen myrrhe of wierook meer, 
en 't goud kunnen we zelf gebruiken, Heer. 

 
Wanneer men nu de kinderen vermoordt 
wordt er nog nauwelijks protest gehoord. 

 
De herders vonden 't kind en spraken over 

Hem; 
Wij zwijgen nog na twintig eeuwen 

Bethlehem. 
 

Wat moet het toch verdrietig voor U zijn 
dat wij zo groot doen – want U werd zo 

klein. 
 

Wij zijn de kinderen van een koude, harde 
tijd, 

maar laat ons zien dat Gij toch onze Vader 
zijt. 

 
Dat Gij ons zoekt in onze duisternis 

omdat Uw liefde onveranderd is. 
 

Nel Benschop 
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van hoop. Voorganger in de dienst is ds. Dirk Ophoff die eerder op de avond ook voorgaat in het 

Oosterlicht. 

Kerstochtend 

Op zondag 25 december, eerste kerstdag, gaat Bob van der Meulen door. Hij zal ervoor zorgen dat 

met name de kinderen aan hun trekken komen. En een mooie kerstviering voor de kinderen is 

natuurlijk een mooie kerstviering voor iedereen... 

Nieuwjaarsborrel 

Zondag 8 januari is de eerste dienst in het nieuwe jaar en traditiegetrouw proosten we na afloop met 

elkaar met bubbels en een hapje. 

 

Op het nieuwe jaar! 

 

 

Bericht van de Kerkenraad 

Het is al enige tijd geleden, dat u de Nieuwsbrief ontving met 

bericht van de Kerkenraad. Inmiddels is er veel gebeurd en 

staat er nog veel te gebeuren. 

 

Belangrijk nieuws is, dat Bob van der Meulen het 

voorzitterschap heeft overgedragen aan Bert Walhain, mede-

kerkenraadslid. De Kerkenraad heeft in haar vergadering van 

14 november j.l. gaarne ingestemd met de benoeming van 

Bert Walhain tot voorzitter. Dit betekent niet, dat Bob ons gaat 

verlaten. Hij blijft als lid van de Kerkenraad het preekrooster 

maken, het contact met voorgangers onderhouden en 

daarover de wekelijkse e-mail verzorgen. Wij zijn erg blij, dat 

Bob dit wil blijven doen, want het is een behoorlijke klus. Bert 

voert dan de overige voorzitterstaken uit, waarbij hij altijd een beroep kan doen op de overige 

kerkenraadsleden. Met zijn allen proberen wij als één team zo goed mogelijk de gemeente te leiden. 

 

Vermeldenswaard is ook het kloosterweekend op 2 en 3 september in Egmond-Binnen, waar wij met 

vijf personen uit de gemeente aanwezig waren. Elders in deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.  

Een bijzondere dienst was er ook op zondag, 6 november, toen wij met onze eigen predikant Dirk 

Ophoff Allerzielen of Eeuwigheidszondag vierden. Aan deze dienst met Heilig Avondmaal werkte ook 

de cantorij onder leiding van Henny Blom mee. Er werden o.a. delen uit de mis Ein Deutsches Hochamt 

gezongen en The lord is my shepherd van John Rutter. Nico Blom bespeelde het orgel. 

 

Wat betreft ons kerkgebouw blijft de verwarming een punt van zorg. Ook wij worden zwaar getroffen 

door de energiecrisis en proberen de kosten in de hand te houden. Voor kerkelijk gebruik houden wij 

de thermostaat laag en zinnen we op middelen om het toch draaglijk te houden. In een tweede 

microfoon is gelukkig inmiddels voorzien. Er zal nog een standaard worden aangeschaft. 

 

Misschien minder bij u bekend, maar ons kerkgebouw wordt ook - weer – regelmatig gebruikt resp. 

verhuurd voor andere activiteiten. Zo hebben in de maand september drie huwelijken plaatsgevonden, 

twee kerkelijke inzegeningen en één burgerlijke voltrekking. Ons gebouw leent zich hier uitstekend 

voor. Dus zegt het voort. 

 

Op 10 september was de kerk opengesteld voor Open Monumentendag, zoals dit eigenlijk al jaren 

gebeurt. De kerkenraad is blij, dat een aantal gemeenteleden hier hun medewerking aan verleend 

hebben. Ieder jaar is het weer leuk de spontane reacties te horen van mensen, die onze Schuilkerk voor 
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het eerst bezoeken. Nico Blom heeft daarbij het orgel bespeeld.  

 

Onlangs heeft ook een tv-opname van het Gorcums Boys Choir in de kerk plaatsgevonden, een hele 

onderneming.  De komende maanden zitten er nog een aantal concerten in de pijplijn. Als u dit leest 

zitten we al volop in de advents- en kersttijd. Op kerstavond zal een kerstnachtdienst plaatsvinden en 

op Eerste Kerstdag een feestelijke gezinsdienst. 

 

De Kerkenraad wenst u een gezegende Kerst toe. 

 

Namens de Kerkenraad, 

Henny Smit   

 
 

Wisseling van de wacht 

In de afgelopen periode is de samenstelling van de kerkenraad gewijzigd. Wilna van Drongelen heeft 

afscheid genomen als diaken en is opgevolgd door haar dochter, Maaike Versteeg. Haar man, Jan 

Willem Versteeg, is nu officieel kerkrentmeester geworden. In het verzorgen van de ledenadministratie 

vervulde hij al een taak die daar goed bij past. 

 

De wisseling van de wacht vond officieel plaats in een bijzondere kerkdienst op 11 september j.l. Wilna 

heeft 24 jaar lang in de kerkenraad gezeten. Er was dus alle reden voor Bob van der Meulen als 

voorzitter van de kerkenraad om haar in het zonnetje te zetten. Hij roemde de geweldige accuratesse 

van Wilna en beschreef haar als iemand die altijd overal aan dacht en een goed geheugen had voor 

hoe dingen in het verleden geregeld waren. Samen met Hans Bas Val die de jaarrekening van de kerk 

opstelt vormde Wilna het financiële brein van de kerkenraad. Ze was voorzichtig met geld uitgeven, in 

het besef dat het door een relatief kleine groep mensen opgebracht moet worden. Daarnaast was zij 

degene die namens de kerkenraad alle gemeenteleden altijd een kaart voor hun verjaardag stuurde. Ze 

was een kei in de catering bij brunches en andere bijzondere gelegenheden. En last but not least: 

Wilna hielp de predikanten bij het aantrekken van de mooie maar ook enigszins ingewikkelde 

liturgische gewaden.  

 

Er zal nog wel eens een beroep op haar gedaan worden en gelukkig heeft ze laten weten dat dat mag. 

Voor mij persoonlijk was het wel even wennen om te ontdekken dat zulke lange ambtstermijnen in de 

Lutherse kerkenraad gangbaar zijn. Of moet ik zeggen: gangbaar waren? Want zo heel veel 

oudgedienden zitten er inmiddels niet meer in de kerkenraad. En ik kan mij voorstellen dat het iets is 

wat past bij een bepaalde generatie. Of de nieuwe lichting aan vergelijkbare termijnen denkt, is zeer de 

vraag. Al denk ik van Wilna ook niet dat ze destijds gedacht heeft: dit ga ik 24 jaar doen. 

 

Voor de kleine Lutherse gemeente geldt in elk geval dat het werk, waaronder het kerkenraadswerk, 

door een beperkte groep mensen gedaan moet worden. En dat je dus niet zomaar vervangers hebt 

klaarstaan die het van je willen overnemen. Wat dat betreft zijn we heel blij en dankbaar dat Maaike 

bereid gevonden werd om diaken te worden. 

 

Uiteraard mag zij op haar eigen manier invulling geven aan het ambt en zo nodig kunnen de taken op 

een andere manier verdeeld worden. Ten aanzien van de financiële zaken komt daar bovendien de 

versterking bij van Jan Willem. Het belangrijkste is dat er voldoende mensen zijn die zorg willen 

dragen voor het werk in en voor de Lutherse gemeente. Dat stemt dankbaar en hoopvol. Op 11 

september hebben we dat mogen vieren. 

 

Ds. Dirk Ophoff 
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Divers 

De temperatuur in de kerk 

We hebben komende tijd wat bijzondere diensten in het 

vooruitzicht die wellicht langer zullen duren dan gebruikelijk. Om 

het niet te onbehaaglijk te krijgen is het verstandig om u daar 

naar te kleden. Het is misschien overbodig om te vermelden 

maar schroom niet om de jas aan te houden tijdens de dienst. 

Dit is sowieso verstandig om te doen tijdens de wintermaanden. 

Want ook wij als kerk hebben helaas te maken met de hoge 

energiekosten. 

 

 

Vakantie via SLOA 

In de consistorie liggen folders van het SLOA, Stichting Luthers 

Ontspannings en Activiteiteninitiatieven. Zij organiseren 

vakanties voor senioren,  gezinnen en ook bijvoorbeeld 

mantelzorgers die naar de mening van plaatselijke diaconieën 

van de Evangelisch Lutherse kerk daarvoor in aanmerking 

komen. Kijk ze gerust in. 

 

 

Kruispunt 

Een groot deel van de leden van de Lutherse Gemeente heeft 

geen abonnement op Kruispunt, het blad van de Protestantse 

Gemeente te Gorinchem. En dat terwijl er toch in elk nummer 

van dit kerkblad ook een pagina voor de Lutherse Gemeente is 

gereserveerd. 

 

Maar misschien is die ene pagina niet eens de belangrijkste reden om een abonnement te overwegen. 

Via de nieuwsbrieven en de wekelijkse mailing zal de informatie over de eigen gemeente de meeste 

Lutheranen wel bereiken. Interessanter is dat je via Kruispunt ook op de hoogte blijft van wat er in de 

andere PKN-gemeenten in Gorinchem gebeurt. In het novembernummer staat bijvoorbeeld een stukje 

waarin de nieuwe predikant van het Open Pastoraat zich voorstelt. Een mooie rubriek is ook het 

interview, vaak met een gemeentelid over zijn of haar (vrijwilligers)werk. Het meest recente interview is 

met Henk de Gelder, architect van het Oosterlicht, het nieuwe kerkgebouw in Hoog Dalem. Belangrijk 

is uiteraard ook de informatie over activiteiten die zich niet tot één wijkgemeente beperken maar 

toegankelijk zijn voor alle belangstellenden. 

 

Kortom, het is echt de moeite waard om het blad eens uit te proberen. De abonnementskosten zijn 

€17,50 per jaar of, voor een abonnement per post, €22,50. Aanmelden kan bij 

kruispuntleden@pkngorinchem.nl 

 

  

Gedicht - Geen plaats 
 

Zo menselijk is de aarde: 
er is alleen maar een stal 

waar het kind kan worden geboren, 
zo vol is het overal. 

 
Wij hebben geen plaats voor die 

vreemden 
wier komst onze orde verstoort, 
we vinden het arme schapen, 

een stal is wat bij ze hoort. 
 

Zo spijkervast ligt ons leven 
verklonken met ons bezit- 

die eenheid zomaar verscheuren 
voor elk die om onderdak bidt? 

 
De stal is voor hen wel voldoende, 

veel meer zijn ze vast niet gewend.- 
Is Jozef die man uit Turkije 

die nog geen Nederlands kent? 
 

Maria moet zich maar redden 
met wat er zo overschiet. 

Helaas die geen plaats willen maken 
ontmoete ook Jezus niet. 

 
 

Inge Lievaart 

mailto:kruispuntleden@pkngorinchem.nl
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Een kerstverhaal 

Op 6 januari, het Driekoningenfeest, krijgen de Italiaanse kinderen hun cadeautjes van La Befana, een 

oude heks, die haar naam ontleent aan de manier waarop kinderen het woord Epiphania 

(Driekoningen) uitspreken. La Befana is geen gewone heks, want ook al is ze lelijk, ze is ook heel 

vriendelijk. Men zegt dat ze tussen 1 en 6 januari door het land trekt en in haar laatste nacht schijnen 

er de vreemdste dingen te gebeuren: bomen worden overladen met vruchten en het water van beken 

en fonteinen verandert in goud. 

 

Eén legende vertelt hoe La Befana in haar huis bezig was toen de Wijzen uit het Oosten bij haar 

aanklopten. Maar zij had het te druk om hen te ontvangen. De Wijzen reden toen door naar Bethlehem 

en La Befana dacht dat ze hen op hun terugreis wel weer zou zien. Maar de Drie Koningen keerden 

langs een andere weg naar hun land terug en ze heeft hen nooit meer gezien. Als straf is de heks nu 

eeuwig op zoek naar het kindje Jezus en laat in ieder huis een presentje achter voor het geval Hij daar 

eens mocht zijn. 

 

Een andere legende verhaalt hoe de schaapherders La Befana over Christus’ geboorte vertelden en 

haar de richting wezen naar de ster van Bethlehem. Maar omdat ze te laat van huis weg ging miste ze 

de ster. Nu zwerft ze nog rond, op zoek naar de Heilige Familie. Tegenwoordig vliegt La Befana op de 

avond voor Kerstmis op haar bezemsteel en glijdt door de schoorstenen de Italiaanse huizen binnen 

om schoenen en kousen van brave kinderen met cadeautjes te vullen. 

 

Buiten voor de huizen wordt er, onder begeleiding van violen en doedelzakken, op de avond van 5 

januari het lied La Befanata gezongen en de muzikanten hopen voor hun moeite wat geld en voedsel 

te krijgen. Eén van de muzikanten is meestal als La Befana verkleed. 

 

  

Gedicht - Meer dan een woord 
 

Eens is het wonder gebeurd, 
toen werd het licht, 

is het donker gescheurd- 
eeuwen van donker geleden. 

 
Eens, en wij kijken weer om: 
is er nog iets van te merken, 

vredelicht? 
Chaos, angst voor de bom! 

 
Enkel het woord is gebleven, 

door steeds weer nieuwe gedachten 
verduisterde doorgegeven, 
vrede, het klinkt al zachter.- 

 
Toch die het echt heeft gehoord, 
hij moet zijn ogen beschamen, 

dwars door het donker beamen: 
vrede is meer dan een woord. 

 
Inge Lievaart 
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Kloosterweekend Abdij van Egmond 2-4 september 

´Gebedsoord´ staat op een bord bij de oprit van Abdij van Egmond, waar wij op een mooi 

nazomerweekend aankomen. Dat is inderdaad een mooie benaming voor een klooster. Iedere dag 

immers houden de monniken verschillende diensten waarin gebeden en gezongen wordt, en waarin 

momenten van stilte zijn. 

 

Wij, een klein groepje gasten op initiatief van de Gorcumse Lutherse kerk, mogen een paar dagen 

meemaken van het leven in de abdij. Een momentopname, en langs de zijlijn, maar toch. Een 

vriendelijke gastenbroeder, broeder George, zorgt voor een gastvrije ontvangst en maakt ons waar 

nodig wegwijs.  

 

De Benedictijnse broeders vormen een kleine gemeenschap in de abdij, die eeuwen verder teruggaat 

dan het huidige gebouw. Eromheen hoge bomen, een groen grasveld en verderop een 

fruitboomgaard - waar nog diverse oude 

rassen te vinden zijn - een vlindertuin en 

een bostuin. Een fraaie omgeving om 

voor of na een dienst rond te wandelen.  

 

Na de laatste avonddienst, om 8 uur, is de 

zon ondergegaan. In onze gastenkamer 

drinken we wat en praten we na, over wat 

we waardevol vinden in deze traditie en 

over de traditie waar we zelf uit afkomstig 

zijn.  

 

Wie dat wil is er ´s morgens weer vroeg 

bij, wie nog even rustig aan wil doen sluit 

aan bij het ontbijt en maakt een volgende 

dienst mee. Of je veel of weinig diensten 

wilt meemaken, veel of weinig wilt praten, 

lezen of rusten: het kan allemaal, wat 

maakt dat een kloosterweekend voor 

iedereen anders is. Het is in ieder geval 

een goede gelegenheid om enige afstand 

te nemen van de dagelijkse 

beslommeringen en mee te gaan in het 

leven van een geloofsgemeenschap.  

 

Na de lunch op zondag vertrekken we. Een mooie gedachte dat de gebeden hier niet ophouden.  

 

Margot Buteyn      Foto door Bob van der Meulen 

 


