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Nieuwbrief Evangelisch Lutherse Gemeente Gorinchem 
Pasen 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 Dienst Voorganger 

Vr 15-4 Goede Vrijdag  Bob van der Meulen  
15.00 uur  

za 16-4 Stille Zaterdag Dirk Ophoff  
21.30 uur  

zo 17-4 Pasen Ds. A. Wijting Gorinchem  
Heilig Avondmaal 

zo 24-4 Quasimodo Geniti Geen dienst  

zo 01-5 Misericordia 
Domini 

Geen dienst  

zo 08-5 Jubilate Pastor P. Visschers Eck en Wiel 

zo 15-5 Cantate Ds. L. Terlouw Veenendaal  

zo 22-5 Rogate Ds M.L. Meijer Engelen 

zo 29-5 Exaudi Nog niet bekend  

zo 05-6 Pinksteren Drs. J.B. Val Woudrichem  
Heilig Avondmaal 

zo 12-6 Trinitatis Dirk Ophoff  

zo 19-6 I na Trinitatis Ds. D. de Jong Oss 

zo 26-6 II na Trinitatis Geen dienst  

zo 03-7 III na Trintiatis Pastor H.W.C. Dullaert Johannesburg 

 
Verwarrende tijden.  
 
Ik weet niet hoe het u vergaat. Op het moment dat ik dit schrijf is het dag 
zesentwintig van de oorlog in Oekraïne. Het duurt al erg lang. De beelden zijn 
angstaanjagend. Niemand weet wat er nog komen gaat. Het is een verschrikkelijk 
dreigende tijd. Ik merk dat ik somber en aangeslagen ben. Ik begrijp niet wat 
president Poetin beweegt. In gedachten ben ik bij de vele slachtoffers van deze 
oorlog. Naar het televisiejournaal kan ik moeilijk kijken. Ik word zo verdrietig van alle 
beelden en van alle ellende in Oekraïne. Ik moet herademen. Ik zit op grote afstand 
maar ik leef heel intensief mee. Ik merk dat het voor mij hard nodig is om mijn 
gedachten te verzetten. Ik wil u schetsen hoe ik dat probeer te doen.  
 
Ik ontleen troost aan kerkdiensten in onze Schuilkerk. De viering van Aswoensdag op 
2 maart. Een prachtige ingetogen viering van boete en bekering en van bezinning op 
onze verantwoordelijkheid tegenover God en de wereld. Met een prachtig symbolisch 
ritueel als het ontvangen van een het askruisje op je voorhoofd. Symbool van onze 
vergankelijkheid en onvolkomenheid maar ook van reiniging en van nieuw leven. 
Immers, as maakt de grond weer vruchtbaar. De Bijbellezingen, gebeden en liederen 
troosten mij. Het geeft mij ruimte om na te denken over mijn plaats in deze wereld.  
 
  



 3 

De viering van zondag 28 maart met Andreas Wöhle. Twee prachtige teksten reikte 
hij mij aan.  

‘Wij geloven dat de Geest ook nog heden, de wereld en onszelf geneest. 
Vrede, vrede’. Lied 344  
‘Eens was u duisternis, nu bent u licht. Ga de weg van de kinderen van het 
licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid’. Efeziërs 
5: 8 en 9 

 
Zijn woorden raken mij. Zonder te groot te denken, kun je toch wat doen. Ik citeer 
Andres Wöhle: ‘Het is moeilijk om vandaag elkaar over VREDE toe te zingen. Er is 
een oorlog gaande, al beïnvloedt die nog maar ten dele onze fysieke omgeving - toch 
bepaalt die wel onze geest. Voor het eerst in tientallen jaren is vrede geen 
vanzelfsprekendheid meer, en is oorlog niet meer iets van ergens ver weg en 
exotisch anders. Oorlog is opeens tastbaar: in mensen die hier komen, in mensen die 
op ons lijken! Van dat licht waarover Paulus in zijn brief aan de Efeziërs schrijft zien 
we momenteel weinig. Laat anderen dat licht zien. Leef dat dan! Dat - roep ik mijzelf 
en ons allen toe, dagelijks. Meer dan dat hebben we niet...! Meer dan dat hebben we 
niet nodig...! Het zal de wereld veranderen: te beginnen bij onszelf en van daaruit zal 
het alles verlichten wat ons aan duisternis omgeeft: Ons - en allen aan om wie wij 
ons zorgen en voor wie wij ons inzetten in gebed en diaconaat, in daden van 
barmhartigheid en gerechtigheid. Moge dat zo zijn!    AMEN’.  
 
Daarnaast probeer me meer te ontspannen om aan de misère te ontsnappen. Ik 
wandel, zwem en lees regelmatig. Probeer mijn gedachten te verzetten. Ik kijk naar 
inspirerende televisieprogramma’s. Over één van deze programma’s wil ik wat meer 
vertellen. 8 Maart zag ik het prachtige televisieprogramma op NPO 2 ‘Volle Zalen’ 
over Jan Rot. Hij heeft een 40-jarige carrière als vertaler, tekstschrijver en zanger. Hij 
vertelt over zijn vrouw en zijn kinderen, maakt samen met Cornald Maas de balans 
op van zijn leven en neemt liedjes op voor zijn laatste album. Hij is dankbaar voor de 
‘storm van warmte’ die hij over zich heen kreeg sinds hij afgelopen zomer bekend 
maakte dat hij uitgezaaide darmkanker heeft. ‘Mijn ambities waren nooit roem en 
succes, maar om mooie dingen te maken. Ik ben zo trots, ik heb zoveel mogen 
maken. En ik heb een prachtige vrouw en vier geweldige kinderen. Natuurlijk, ik sterf 
te jong. Maar dit is er allemaal wel en daar mag ik dankbaar voor zijn’. Over de 
massale media-aandacht die er rondom zijn ziekte is zegt hij het volgende: ‘Als je 
zomaar omvalt, dan maak je er niks van mee. Nu is er een storm van warmte’.  
Over zijn ziekte blijkt hij te kunnen relativeren als de beste: ‘ik ben nu 64, maar ik had 
ook 53 kunnen worden. Als je hoort ‘je hebt nog drie maanden tot een jaar’, dan denk 
je: okay. Wat kan ik nog doen?’ Hij geeft wel toe dat hij de naderende dood 
tegelijkertijd ‘maar niks’ vindt. Over verdriet en tranen zegt hij iets bijzonders: ‘tranen 
zijn maar water en water doet geen pijn’. 
  
Ik houd van de muziek van Jan Rot. Vooral van zijn vertalingen en hertalingen van 
liederen en van klassieke muziek. In 2003 maakte Rot zijn entree in de klassieke 
wereld met vertalingen en hertalingen van Franz Schubert, Robert Schumann, 
Johannes Brahms en de Matthäus Passion van J.S. Bach. Hij veroorlooft zich een 
flinke portie artistieke vrijheid bij het hertalen, naar eigen zeggen ‘om zo dicht 
mogelijk bij de geest van een lied te blijven’. De hertalingen zijn zeker geen proza. In 
zijn boek ‘121 van de beste liedjes ooit’ schrijft Jan Rot: ‘je moet vooral uitgaan van 
klank en klankrijm. Zeker Engelse liedjes hebben extreem vaak dezelfde klank in een 
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zin. Daar gaat het van rollen’. Dat zie je sterk in zijn teksten terug.                                                                                  
Ik keek naar een prachtige en indringende documentaire. Jan Rot is voor mij een 
voorbeeld, hij is zo liefdevol, dapper en nuchter aan het einde van zijn leven.  

Ik schreef in het begin over de oorlog in de Oekraïne. Je voelt je machteloos. Je 
wordt somber. Als je hoofd vol is, kunnen literatuur, de kerk en mensen als Jan Rot je 
opvrolijken. Dan ontstaat er weer wat meer ruimte om het goede te zien en minder na 
te denken over de zinloze oorlog in Oekraïne. De documentaire eindigt met een 
prachtig lied, Loop door. Dit is hertaling van Jan Rot van het lied You’ll Never Walk 
Alone van Gerry & The Pacemakers. De tekst is als volgt:  

Leven loopt soms door storm 
Hou je hoofd dan hoog 
Trotseer oog in oog het zwarte gat 
Aan het eind van de storm 
Staat de regenboog 
En wie weet wacht aan ‘t eind 
Wel je schat 
 
Loop door in de wind 
Loop door in de kou 
Ook al lijkt je droom gesloopt 
Loop door, loop door 
Met hoop in je hart 
En nee, niemand loopt alleen   
Nee, niemand loopt alleen.  

 
Het lijkt erop alsof Jan Rot dit ons in deze 
verwarrende tijden mee wil geven. Fijn 
dat er mensen zijn die je zo weten op te 
beuren!  

Bob van der Meulen  

 
 
 
  

Gebed tot een onbekende God. 
God (ik zeg maar “God” tegen u), 

Ik weet niet of u bestaat. 
Veel mensen zeggen van wel. 

Ze vinden troost en kracht als ze 
het moeilijk hebben. 

Zij ervaren rust, vrede en zekerheid 
als het hen goed gaat. 

Ergens voel ik dat ik iets mis. Bent U  
dat misschien? 

Als het waar is dat u bestaat, geef 
Dan dat ik u mag ontdekken. 

Alvast bedankt, God! 
Dit was mijn gebed. 

 
Amen 
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De bijbel en de podcast 
De afgelopen maanden ben ik nogal in de ban geraakt van de podcast. Wie dat net 
als ik leuk vindt, daar de tijd voor heeft (het kan ook tijdens andere bezigheden) en 
gek is op de bijbel, kan ik wel wat tips geven. Zo luister ik bv. graag naar Dit is de 
bijbel van de EO. Hierin praat journalist David Boogerd elke week met een expert 
over de bijbel, bv. in aflevering 33 Oorlog in de bijbel. Verder is ook erg boeiend De 
ongelooflijke podcast, waarin David Boogerd en theoloog Stefan Paas verdiepende 
gesprekken voeren met spraakmakende gasten, bv. Beatrice de Graaf, 
terrorismedeskundige. Van deze podcast zijn er al wel ruim 80 verschenen. En last 
but not least Scheppingsdrift, ook van de EO. Hieraan wordt o.a. meegewerkt door 
Alain Verheij, die enige weken geleden bij ons voorging in de kerk. Deze podcast 
gaat over bijbelse verhalen en thema’s, die belicht worden vanuit de kunst, literatuur, 
film en muziek. Eigenlijk moet je de kunst erbij zien, maar dat kan ik niet altijd vinden. 
Van Alain Verheij volg ik ook een 40 dagen mail aan de hand van zijn boek Ode aan 
de verliezer, ook erg boeiend. 
Ik hoop, dat ik eindelijk iemand tref, die mijn passie deelt! 
 
Henny Smit 
 
 

De tuinman en de dood (P. N. van Eyck) 
 

een Perziche edelman: 
 

Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, 
mijn woning in: Heer, Heer een ogenblik! 

 
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot, 
toen keek ik achter mij. Daar stond de dood. 

 
Ik schrok en haastte mij langs d' andre kant, 
maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. 

 
Meester uw paard, en laat mij spoorslags gaan, 

voor de avond nog bereik ik Ispahaan!”- 
 

Vanmiddag-lang reeds was hij heengespoed- 
heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet. 

 
'Waarom ,zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, 

'hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd? 
 

“Glimlachend antwoordt hij: ''Geen dreiging was 't, 
waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast, 

 
Toen ik 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan, 

die ik 's avonds halen moest in Ispahaan. 
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Pasen 
Over een paar weken vieren we weer Pasen. En traditie getrouw hebben we dan 
voorafgaand aan de dienst een paasontbijt met elkaar als gemeente. Maar ondanks 
het feit dat alle corona maatregelen niet meer nodig zijn, zijn wij als kerkenraad toch 
van mening dat het misschien verstandiger is om het paasontbijt dit jaar nog even 
niet te doen. Maar in plaats daarvan drinken we na de dienst koffie met lekkers. Op 
deze manier kunnen we toch fijn en gezellig samen zijn maar hoeft het niet perse 
aan tafel maar mag het met wat afstand. 
 
Dat wordt vast net zo gezellig!! 
 
 
Uit de kerkenraad 
 
Op 31 januari 2022 heeft de kerkenraad vergaderd in de consistorie van de kerk. 
Via de mail is bericht binnengekomen van de Evangelisch-Lutherse Synode over het 
houden van een kerkenradendag van de Lutherse gemeenten op zaterdag, 9 april, 
in de Lutherse Kerk in Utrecht. Daar zal o.a. worden gepraat over de toekomst van 
de Lutherse gemeenschap in Nederland. Met de dringende oproep daarbij aanwezig 
te zijn als kerkenraad of afgevaardigden te sturen. Hierover is ook gepubliceerd in 
het laatste ELK-kwartaal. Wij bezien nog wie hier aanwezig zullen zijn.     
De hiermee in verband te brengen brainstorm over de Schuilkerk met Klaas Touwen 
moet nog zijn beslag krijgen. 
Wat betreft het orgel, dat te lijden heeft onder loodcorrosie, zal de tweede reparatie 
plaatsvinden in week 20 of 21, na nader bericht van Pels & van Leeuwen. Inmiddels 
is met deze firma een nieuw onderhoudscontract afgesloten. 
Met betrekking tot de ventilatie en andere technische zaken houdt Bert de vinger 
aan de pols. Ook de hoge energierekening, met name wat betreft de elektriciteit, 
baart zorgen. We moeten deze meer binnen de perken zien te houden. Een 
regelmatige uitlezing via de energieleverancier zal ons hierbij van nut kunnen zijn. 
De jaarlijkse brief aan de gemeente om een (extra) financiële bijdrage heeft een 
gunstig resultaat opgeleverd, waarmee we erg blij zijn. 
Wat betreft de opvolging van Wilna in de kerkenraad, worden namen genoemd. Bob 
zal mensen benaderen. 
Uiteraard komen ook de kerkdiensten aan de orde. Al naar gelang corona zich 
ontwikkelt zullen we een besluit nemen en doen dat hier en daar ook al over koffie 
drinken na de dienst, de kindernevendienst, het meewerken van de cantorij aan de 
dienst, het paasontbijt en een gemeentezondag. Via de “kerkenraadapp”, die ter 
plekke wordt aangemaakt, is het snel communiceren. 
Gesproken wordt ook over de moeite die Bob heeft met het inroosteren van 
voorgangers voor feestdagen. Dirk Ophoff is in de eerste plaats predikant van Oost 
en veel andere voorgangers zijn dan toch graag in hun eigen gemeente. Dit betreft 
o.a. voor dit jaar de kerstnachtdienst. Dirk is bereid op die avond twee maal voor te 
gaan, waarschijnlijk eerst in Oost en daarna in onze kerk. Deze optie wordt met 
graagte aanvaard. 
 
De volgende vergadering zal waarschijnlijk in mei gepland worden, afhankelijk van 
het ter beschikking komen van de financiële jaarstukken. 
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Dit  gedicht van de Belgische dichter Felix Timmermans (1886-1947) laat prachtig 
zien hoe het licht van Jezus in ons kan branden, ook als Hij zelf niet meer zichtbaar 
aanwezig is. 

 
Emmaüs 
'Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.' 
Wij boden dan het avondbrood 
de vreemde man, die langs de baan 
met ons was meegegaan. 
En wijl hij, ‘t zegenend, de ogen sloot, 
gebeurde het: Zijn aangezicht 
verklaarde in een hemels licht, 
waarin Hij plotseling verdween… 
Dit was het wonder. 
Wij stonden weer alleen, 
doch vouwden blij onz’ handen. 
Het was alsof Hij door ons heen verdween 
en ‘t licht in ons is blijven branden. 
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder! 

 
Kloosterweekend 2,3 en 4 september 2022 
 
Beste mensen,  
Voor dit jaar heb ik weer een kloosterreis georganiseerd. We bezoeken dit jaar de St. 
Adelbertabdij In Egmond-Binnen. Vorige jaar zouden we ook gaan. Vanwege de 
coronapandemie waren we met een klein groepje welkom in het klooster. Het is ons 
uitstekend bevallen. Vandaar dat ik voor dit jaar weer een deel van het gastenverblijf 
heb gereserveerd.  
 
De abdij van Egmond is een gemeenschap van Benedictijnse monniken die dagelijks 
bidt en werkt. In leven en werken getuigt zij ervan hoe goed een leven in broederlijke 
gemeenschap is met God. De zorg voor de aarde, staat daarbij centraal. De abdij wil 
ook voor anderen een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte zijn, waar 
men zich thuis voelt en op adem kan komen. 
 
Op vrijdagmiddag proberen we aan te komen om uiterlijk om half vijf. Dan zijn we op 
tijd om de viering van vijf uur bij te kunnen wonen en daarna is er een broodmaaltijd. 
Het vertrek naar huis staat gepland op zondagmiddag rond half drie.  
 
De vergoeding voor verblijf in een gastenkamer is € 58,- p.p. per nacht. Dit is 
inclusief drie maaltijden, handdoeken en bedlinnen. Dit is exclusief 
toeristenbelasting. Alle gastenkamers hebben een eigen douche en toilet. De 
voeding is zoveel mogelijk puur en/of biologisch. 
 
Ik heb beloofd dat ik het klooster uiterlijk 30 mei laat weten met hoeveel mensen we 
komen. Maar het zou fijn zijn als u zich zo spoedig mogelijk opgeeft. Tegelijkertijd 
doet doet u de betaling van  € 116 ,- die u overmaakt op rekeningnummer NL 23 
INGB0004804889 t.n.v. B.J. van der Meulen, Van den Boetzelaerlaan 48 te 
Langerak.  Aan de hand van deze betaling weet ik voor hoeveel mensen ik moet 
boeken.  
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In overleg met het klooster wordt de betaling eventueel teruggegeven als u 
onverhoopt niet mee kunt. Geef dit dan wel zo snel mogelijk aan mij door.  
 
Als u interesse heeft om mee te gaan, stuur mij dan een berichtje via de email: 
bob@meulenmail.nl  
 
Kijk voor meer informatie op de website van deze kloosterorde: 
https://www.abdijvanegmond.nl/gastenhuis/tarieven/# 

 
Het adres van de adbij:  
 
St. Adelbertabdij 
Abdijlaan 26 
1935 BH Egmond-Binnen 
Met vriendelijke groet, 
 
Bob van der Meulen  
 
 

Veertig dagen 
 

Veertig dagen zijn lang genoeg 
om stil te blijven staan. 

Was het de straf die hij droeg 
of is het anders gegaan. 

Jezus als offer 
of slachtoffer 

twee verschillende vragen. 
Onder het kruis 

beseffen we Zijn kracht 
dat Hij het wel heeft 

gedaan en volbracht. 
Gedragen. 

 

Veertig dagen zijn lang genoeg 
om in beweging te komen. 

Hem te zalven en  te begraven 
met tranen die stromen. 

Door God verlaten 
of door mensen verraden 
twee manieren van zien 

met eerbied bedekt. 
Maar bij het lege graf 
vertellen en verhalen 

dat Hij leeft en is 
opgewekt. 

 
Onbekende dichter 
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