
 
 

 

Kerknieuws Made en Drimmelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 5, november 2022  



 
 

Kerkdiensten 
 

Zondag 6 november 

10.00 uur: ds. Henrieke ten Thije 

Dienst in Made 

 

Zondag 13 november 

10.00 uur: Liturgiecommissie 

Dienst in Drimmelen 

Deurcollecte: Restauratiefonds 

 

Zondag 20 november (Eeuwigheidszondag) 

10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries 

Dienst in Made 

 

Zondag 27 november(1e Advent) 

10.00 uur: ds. Thea Bouwman, Papendrecht 

Dienst in Drimmelen 

Deurcollecte: onderhoud kerkhof 

 

Zondag 4 december (2e Advent) 

10.00 uur: ds. C. Streefkerk, Dordrecht 

Dienst in Made 

 

De Diaconale collecten in oktober zijn bestemd voor Stichting 

Hulphond. 

 

Agenda 
 

❖ Vrijdag 4 november: 19.00 uur Oecumenische 

Herinneringsavond, kerk Made 

❖ Zondag 27 november; 14.00 uur, Herinneringsbijeenkomst 

overleden Hr. Wesselman, kerk Drimmelen 

 

  



 
 

Kerkelijke zaken  
 

De aankomende maand staat in het teken van gedenken. Op 

Eeuwigheidszondag zullen we in de kerk de gemeenteleden herdenken 

die afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We willen dit jaar aan 

iedereen in Made de gelegenheid gegeven om stil te staan bij geliefden 

die zijn overleden. Daar leest u hieronder meer over. We herdenken om 

niet te vergeten. Het is fijn dat er in de kerk ook ruimte is voor verdriet 

en gemis en dat namen nog een keer genoemd worden. In de kerk mogen 

we ook woorden van hoop en licht horen. Het kaarsje dat aangestoken 

wordt mag daar symbool voor staan. Het licht mag doorbreken, er is 

hoop. Er is hoop, omdat God onze Hoop is. Bij Hem mogen we schuilen, 

mogen we komen met al ons verdriet. Door Hem mogen we ons laten 

troosten. We mogen geloven dat onze geliefden geborgen zijn bij God en 

dat Hij met ons is, alle dagen van ons leven. Ook in tijden van verdriet 

en gemis. Dat geloof en vertrouwen geeft Licht in ons leven. 

 

De Protestantse Kerk heeft een boekje uitgegeven met verschillende 

gedachten bij het afscheid. Het boekje heet “Voor wie los laten”. In dit 

boekje stond de tekst van het lied “Vergeet niet hoe wij heten” (lied 731 

uit het Liedboek). Van dit lied is een prachtige opnamen gemaakt:  

https://www.youtube.com/watch?v=hDqWAxA1x7w 
 

In november gaan we ook met elkaar aan tafel. We gaan samen- soepen. 

Ook hier leest u meer over in he kerknieuws.  

 

Op zondag 13 november is er weer een dienst voorbereid en geleid door 

de liturgiecommissie. Deze dienst staat in het teken van Dankdag, in 

liederen, teksten en beelden tonen we onze dankbaarheid voor alles wat 

op tafel staat. 

 

Al met al zijn er deze maand verschillende momenten waarop we elkaar 

kunnen ontmoeten. Ik hoop dat ik u op één van deze momenten treft.  

 

Een hartelijke groet, 
Griselda Aanen 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hDqWAxA1x7w


 
 

Meeleven 
 

❖ Afgelopen maand is Jan Olivier uit Made gevallen en heeft daarbij 

zijn enkel gebroken. We wensen hem heel veel sterkte en geduld toe 

nu hij zijn enkel de komende weken niet mag belasten.  

❖ Mw. van Suijlekom uit Drimmelen heeft bij een val de kom van haar 

been gebroken. Daar is ze nu aan geopereerd en een weg van herstel 

en revalidatie volgt nu. We wensen haar heel veel sterkte toe.  

❖ We zijn blij met Lidy Havermans dat ze na een intensieve revalidatie 

weer helemaal thuis is gekomen.  

 

Uit de Gemeenten  
 

Op 2 oktober (Israëlzondag) ging ds. Hendriksen uit Woudrichem voor 

in Drimmelen. Hooge Zwaluwe was te gast en daardoor was de kerk 

mooi gevuld. Organist Anja Woltering had vanwege haar verjaardag een 

traktatie meegebracht. Na de dienst werd ze door de kerkgangers 

toegezongen. Ds. Hendriksen had een preek over “dorre beenderen” 

n.a.v. Ezechiël 37: 1-14 en Israëlzondag. Het was voor sommigen 

kerkgangers een wat moeilijke preek. Men vond het verhaal uit Ezechiël 

nogal somber. Kern van de preek was eigenlijk optimistisch. De Heer is 

in het dal aanwezig om nieuw leven te scheppen. Hij zal doorgaan met 

het inblazen van De Geest op de aarde. 

 

Onze consulent ds. Wim Bisschop ging voor in Made op 7 oktober. Er 

waren 2 nieuwe liederen die mede dankzij organist Kees Ruissen toch 

goed gezongen werden. De preek ging onder meer over de 10 melaatsen 

uit Lucas 17: 11-19. Deze 10, waarvan 1 Samaritaan, leefden door hun 

ziekte gezamenlijk. Hun genezing bracht een einde aan de solidariteit. 

Lucas wil in zijn evangelie doorgeven dat bij Jezus alle mensen 

meetellen. Het getal 10 verwijst terug naar het verhaal over Sodom 

waarin God belooft dat als er 10 zijn dit genoeg is om een gemeenschap 

te laten bestaan. 

 

Beatrijs Hofland ging in Drimmelen voor op zondag 16 oktober. Ze koos 

voor een nieuw lied (nr. 611). Haar preek ging over rechtvaardigheid en 

opnieuw beginnen. Dit n.a.v. de lezingen over Genesis 32: 23-31 en 

Lucas 18: 1-8. Jacob is alleen bij een rivier. In het verleden heeft hij zijn 

broer verraden en zijn vader de zegen ontnomen.  



 
 

Na een gevecht in de nacht krijgt hij toch een zegen en is er sprake van 

vergeving. God laat de mens niet gaan en zegent deze. 

 

Dinsdag 18 oktober kwam Monumentenwacht de kerk in Drimmelen 

inspecteren. De goten werden gereinigd van de eikenbladeren. Bij de 

houten ramen van de consistoriekamer werd hier en daar houtrot 

geconstateerd. Binnenkort komt het volledige rapport. 

 

Voor het beheer en onderhoud van de 100 monumentale bomen op de 

begraafplaats en de mogelijkheden van subsidie is een gesprek met de 

verantwoordelijk wethouder aangevraagd.  

Op zondag 23 oktober ging Griselda in de kerk van Made voor. In deze 

dienst was er een avondmaalsviering. De preek was n.a.v. delen uit het 

boek Hooglied. In de Joodse traditie is dit een geschrift dat op een feest 

gelezen wordt., Het is de weerspiegeling van de liefde van God voor Zijn 

volk. We mogen er de liefde van God inzien die door de ogen van 

Christus in liefde naar ons kijkt. Hij vindt ons mooi. Jezus ia als de 

appelboom in het schrift gedeelte (Hooglied 2: 3). Wij mogen bij Hem 

schuilen en van de vruchten eten. Organist was Mark van der Sluijs en 

het was leuk om hem na lange tijd weer eens te ontmoeten en te horen 

spelen. 

 

Groet, Louis van Suijlekom 

  



 
 

Kerkenraadsvergadering 
 

❖ Vrijwel elke maand is er een vergadering van de kerkenraad. In de 

zomer in de consistorie van Drimmelen en in de wintermaanden in 

de Molshoop. Dit doen we uit oogpunt van energie besparing. De 

laatste vergadering was op 6 oktober.  

❖ De kerkdiensten werden geëvalueerd en er werd vooruit gekeken 

naar de komende diensten. Het is elke maand weer een uitdaging 

om het preekrooster rond te krijgen. Daar zijn we Theo den Engelsen 

ook dankbaar voor. En de koster doet ook zijn best om een organist 

te krijgen.  

❖ De activiteiten van de werkgroep Ontmoeting werden besproken, 

zoals de filmavond en de samen-soepenmiddag.  

❖ Bij kerkvoogdijzaken kwamen de zonnepanelen op de Molshoop ter 

sprake, Er is contact gezocht met de fa. van Alphen en Roest uit 

Wagenberg. De aanstraalverlichting van de kerken gaat alleen in het 

weekend aan. Zo trachten we de enorme stijging van de 

energieprijzen in toom te houden.  

❖ Voorzichtig werd gedacht om in de wintermaanden te gaan kerken 

in de Molshoop, maar dit werd niet door allen omarmd. Kortom de 

kerkenraad heeft ook haar zorgen. 

 

Bijbelgespreksgroep 
 

Ook dit seizoen willen we weer op een woensdagmiddag in gesprek gaan 

over de bijbel en de betekenis voor ons leven. Waar in het verhaal of in 

de tekst gaat het over mij. Wat zegt de tekst mij, wat leer ik ervan, maar 

ook welke vragen heb ik erbij. Wil je met anderen in gesprek en van 

elkaar leren. Kom dan naar deze groep. Je bent op woensdagmiddag 2 

november van harte welkom in de Molshoop. We beginnen om 14.30 

uur.  

 

  



 
 

Samen Soepen 
 

Donderdag 24 november is de eerst Samen Soepen maaltijd in Made. 
Een maaltijd voor iedereen die het gezellig vindt om samen te eten. Het 

is voor jong en oud, voor een gezin en alleenstaanden. Neem ook gerust 

iemand mee. Iedereen is van harte welkom! 

 

Je bent van harte uitgenodigd om samen te  soepen, elkaar te ontmoeten 
en te genieten. 

 

Nog even alle gegevens op een rij:                       

Datum: 24 november 2022    

Tijd:  vanaf 17.00 uur inloop, de maaltijd begint om 18.00 uur 

Locatie: De Molshoop, (bij de Protestantse kerk)                
Kosten: een vrije gift 

 

Het is fijn als je je aanmeldt voor maandag 21 november: 

samensoepenmade@gmail.com   

 

  



 
 

Psalmmoment 
 

 
Hoe lang nog, HEER? 

 

In die nachten dat mijn hooft niet meer kan stoppen met malen end e 

zorgen groter lijken dan ooit; als ik wakend en woelend de toekomst als 

een zwart gat zie en het heden als een last; als doemscenario na 

doemscenario voormijn geestesoog voorbijschiet maar geen schietgebed 

in mijn vermoeide hoofd gestalte krijgt: 

 

Hoe lang nog, HEER? 

 

Op die momenten dat de beelden van het journaal mij bij de keel 

grijpen, mijn ogen niet meer loskomen van de smekende, hulpeloze, 

hopeloze, rechteloze ogen van zo veel naasten, als ieder sprankje 

vooruitgangsgeloof de grond in wordt geslagen door de gruwelijke 

realiteit van onrecht, honger, machtsmisbruik, geweld en 

onderdrukking:  

 

Hoe lang nog, HEER? 

 

Als de schepping zucht in droogte den in stormen, in smelten en in 

overstromen; als wij, die alles snapten en alles konden, met lege 

handen staan tegenover een wereld die uitgeput protesteert tegen ons 

wanbeleid, als de toekomst niet meer maakbaar, maar beangstigend is: 



 
 

 

Hoe lang nog, HEER? 

 

Wanneer het waakvlammetje van mijn Godsvertrouwen wakkert en ik 

geen idee meer hebt wat ik moet bidden, ik de God die ik nooit snapte 

niet meer kan bereiken en de hemel zwijgt, als de heilige Geest gedoofd 

lijkt in mijn hart en ik niet mee weet of en wat ik nog geloof:  

 

Hoe lang nog, HEER? 

 

Zie mij. Antwoord mij. HEER, mijn God! 

 

 

Verjaardagen 70+  
 

Made 

08 oktober M. Dubbelman-Glerum  

12 oktober        Bax-Harthoorn   
18 oktober        M. van Dijk-Heil   

 

03 november      J. Musterd    

08 november      W. Hoogstad                            

16 november    P. Voet                                     
28 november W. Zijderveld    

 

Drimmelen 

12 december Hr. W.H.J. Jansen 

12 december Hr. C.J. Brouwers 

13 december Hr. C. Hillen 
26 december Mw. H.H. Aleman - Kerkhoff 

  



 
 

Wij doen het anders!!! 
 

Normaal bent u de kerstmarkt op Drimmelen gewend. Echter door de 

corona is dat vorig jaar niet doorgegaan. Nu hebben we een economische 

crisis. Het is voor iedereen een dure en misschien moeilijke tijd. Toch 

houden we van gezelligheid en willen we graag dat de Protestantse Kerk 

te Drimmelen in stand gehouden wordt en daar is geld voor nodig. 

Daarom zijn Henk Eland, Fouk Snoek, Nelke Havers, Anita Joore, 

Solange Koziol en Bep Elling-Saarloos leuke plannen aan het bedenken.    

 

❖ Om te besparen op de verwarmingskosten mogen we gelukkig 

gebruik maken van de ruimte van Ons Dorpshuys te Drimmelen. 

Op zaterdag 26 november 2022 is er een Sinterklaasmiddag voor 

kinderen van 4 tot 10 jaar. Entree 5 Euro per kind. Van  14.00 uur 

tot 16.00 uur gaat uw kind Sinterklaasspelletjes doen. 

Aanmelden kan via de kinderen WhatsApp van kidsdrimmelen. Via 

de media wordt u op de hoogte gehouden. 

❖ Verder worden er in december twee workshops gehouden om zelf 

een kerststuk te maken. Dit zal om woensdag 14 december as van 

14.30 uur tot 17.00 uur zijn en op vrijdag 16 december as van 19.30 

uur-22.00 uur. 

❖ Op zondag 18 december 2022 worden de lichtjes ontstoken met 

glühwein en andere gezellige dingen. Hierover komt meer informatie 

in uw volgende Kerkblad. 

❖ Op woensdagmiddag 21 december 2022 wordt er weer iets voor de 

kinderen georganiseerd. 

 

Wat de activiteiten van december inhouden, leest u de volgende keer. 

Wij hebben er zin in. 

U ook? 

  



 
 

Kerkvoogdij Drimmelen 
 

❖ In verband met bezuinigingen op de energie kosten zijn de 3 

straallampen, die op de toren gericht staan, uitgeschakeld. De 

verwarming van de is teruggedraaid van 20 graden naar 18 graden. 

Er wordt ook geprobeerd om de nachtstroomkachels minder op te 

laden. 

❖ Nog een paar weken en zit het jaar 2022 er weer op. Als u nog niet 

uw jaarlijkse bijdrage (Kerkbalans) hebt overgemaakt wordt u 

vriendelijk verzocht dit alsnog te doen. De kerk heeft het hard nodig. 

❖ De speculaas acties t.b.v. de kerk zijn ook weer gestart. Laat u de 

dames niet in de steek als ze langs komen. 

❖ Op verzoek van de familie wordt er op zondag 27 november a.s. een 

herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de onlangs in Frankrijk 

overleden Hr. Wesselman. In het verleden heeft hij enige tijd met zijn 

vrouw in de Batterij gewoond. 

❖ Een bewoner van de Herengracht in de nabijheid van de kerk maakt 

zich zorgen over de monumentale eik dicht bij het kerkgebouw. Hij 

heeft gevraagd om op zijn kosten er een expert na te laten kijken. 

  



 
 

Collecten 
 

Made 

09 okt.  Kerkvoogdij   € 35,50 

  Kerkvoogdij   € 20,44 

  Diaconie  € 25,10 

 

23 okt.  Kerkvoogdij   € 27,45 

  Kerkvoogdij   € 07,50 

  Diaconie  € 49,40 

 

U kunt nog steeds collectebonnen bestellen bij kerkrentmeester Dick 

Heil Szn. Bericht hem via 06 51 15 74 43 of dhei@hotmail.com. Na 

bestelling brengt hij de bonnen bij u thuis.  

 

Drimmelen 

2 okt.  Samenloop   € 55,00 

  Kerk    € 58,90 

  Onderhoud kerkhof  € 33,85 

 

16 okt.  Samenloop   € 33,50 

  Kerk    € 40,36 

  Restauratiefonds  € 22,90 

 

Bij de diaconiecollecten 

❖ Er is een vriendelijk bedankkaartje gekomen van Maartje en 

Willeke van het Ronald McDonaldhuis. Zij bedanken voor de € 

467,70 die is overgemaakt (collecten juli).  

❖ Naar Wensambulance is € 485,50 overgemaakt (collecten 

september).  

 

 

 

  



 
 

Diaconiecollecten in november 
 

Het doel van de collectes in Made en Drimmelen is Hulphond 

Nederland. Deze stichting ontvangt geen subsidies of overheidssteun; 

ze zijn volledig afhankelijk van donaties en giften. De honden worden 

door de stichting opgeleid voor verschillende doelgroepen.  

 

De ADL-hond. Die helpt iemand met een lichamelijke beperking bij 

activiteiten in het dagelijks leven. Hij help bijv. bij het openen en sluiten 

van gordijnen of het aan- en uittrekken van kleiding, maar de hond kan 

ook helpen bij het boodschappen doen. Een getrainde hond kan tot 70 

verschillende handelingen uitvoeren voor o.a. mensen met MS of na een 

hersenbloeding.  

 

De Epilepsiehond. Mensen met epilepsie durven vaak nauwelijks de 

deur uit, bang om een aanval te krijgen op straat of in een winkel. Dit 

kan leiden tot een sociaal isolement. Ze hebben daarom hulp nodig. De 

epilepsiehond is een signaleringshond. Hij helpt zijn baas bij en na een 

aanval. Sommige honden kunnen tijdig waarschuwen voor een 

dreigende aanval. De baas kan dan medicijnen innemen en gaan liggen. 

Dit geeft de baas zelfvertrouwen en maakt hem minder afhankelijk.  

 

Een mooi collectedoel. Van harte aanbevolen.  

  



 
 

Een kerkdienst in Bath, Engeland 
 

In 2015 waren wij in Bath en woonden een Anglicaanse kerkdienst bij 

in Bath Abbey. In die dienst werd bekendgemaakt dat de National 

Lottery een bedrag van 27 (geloof ik) miljoen pond beschikbaar stelde 

om de kathedraal toekomstbestendiger te maken: banken vervangen 

door stoelen, vloer er uit, uitgraven, onder de nieuwe vloer 

vergaderruimtes en toiletgroepen maken en vloerverwarming in de 

nieuwe vloer.  

 

Vlak bij de kerk zijn de Romeinse Baden uit de eerste eeuw na Christus, 

dagelijks welt daar ruim 1000 m3 water op met een temperatuur van 

46 graden Celsius. De restauratie van de Abbey is inmiddels klaar en 

nu wordt dat enorme gebouw verwarmd met een deel van het water uit 

die warme bronnen.  

 

Dit jaar was ik weer in Bath en woonde op 18 september, in de heerlijk 

warme Abbey, een drukbezochte, gedenkwaardige dienst bij. De dienst 

stond in het teken van het overlijden van Koningin Elizabeth (die de 

volgende dag zou worden begraven), van de nieuwe koning, van de 

nieuwe (en intussen alweer ex-) minister president en van de nieuwe 

Bisschop van Bath en Wells die in die dienst kennis kwam maken. Het 

was een dienst met prachtige koorzang die golfde door de hoge gewelven, 

mooi orgelspel en verder veel meer ‘smells and bells’ dan wij gewend 

zijn.  

 

De keuze van de schriftlezing vond ik opmerkelijk, juist in deze dienst: 

Lucas 16: 1–9. De gelijkenis waarin de onrechtvaardige rentmeester 

geprezen wordt om zijn onrechtvaardigheid. Bij het hardop bidden van 

het Onze Vader werd gevraagd of ieder dat wilde doen in de eigen 

moedertaal. In deze toeristenstad leidde dat tot een ‘meerstemmig’ gebed 

waarbij we ons een van geest voelden.  

 

Dim de Visser.  

 

  



 
 

Bijbel- leesrooster november 2022  
 

di 1 nov Psalm 84 Allerheiligen - Wonen in Gods huis 

wo 2 nov 2 Koningen 6:1-7 Drijfijzer  

do 3 nov 2 Koningen 6:8-23 Wij zijn met meer 

vr 4 nov 2 Koningen 6:24–7:2 Zondebok  

za 5 nov 2 Koningen 7:3-20 De hemelsluizen gaan open 

zo 6 nov 2 Koningen 8:1-6 Met terugwerkende kracht 

ma 7 nov 2 Koningen 8:7-15 Zelfvervullende profetie? 

di 8 nov 2 Koningen 8:16-29 Familiebanden  

wo 9 nov 2 Koningen 9:1-13 Een ‘schone’ lei 

do 10 nov 2 Koningen 9:14-29 Nabot gewroken 

vr 11 nov 2 Koningen 9:30-37 Gekapt  

za 12 nov Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd 

zo 13 nov Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig leven 

ma 14 nov 2 Koningen 10:1-17 Niemand ontkomt 

di 15 nov 2 Koningen 10:18-36 Baäl neergeslagen 

wo 16 nov 2 Koningen 11:1-20 Verborgen baby wordt koning 

do 17 nov 2 Koningen 12:1-9 Het kind en de hogepriester 

vr 18 nov 2 Koningen 12:10-22 Herstelwerkzaamheden  

za 19 nov 2 Koningen 13:1-9 Hardleers  

zo 20 nov 2 Koningen 13:10-25 Geluk bij een ongeluk 

ma 21 nov Lucas 20:41–21:4 Major donor 

di 22 nov Lucas 21:5-19 Blij vooruitzicht? 

wo 23 nov Lucas 21:20-38 Hij komt! 

do 24 nov Filippenzen 1:1-11 Verlangen 

vr 25 nov Filippenzen 1:12-26 Doelgericht 

za 26 nov Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven 

zo 27 nov Filippenzen 2:12-18 Advent I 

Inspanning 

ma 28 nov Filippenzen 2:19-30 Meeleven 

di 29 nov Jesaja 9:7-16 Gods woede 

wo 30 nov Jesaja 9:17–10:4 Kannibalisme  

 

  



 
 

Algemeen 
 
Kerkelijk werker Made en Drimmelen. 

mw. G. Q. Aanen - de Vries 

A39, 2975 BB Ottoland 

tel. 06 36 28 44 91 

e-mail. griselda.aanen@planet.nl 

 

Scriba, Made 

dhr. D. Heil Szn  

Spechtstraat 14, 4921 TP Made  

tel. 0162 -  68 69 23   

e-mail. dhei@hotmail.com 

 

Scriba, Drimmelen 

dhr. L.A. van Suijlekom 

Amalia van Solmsstraat 13, 4921 TP Drimmelen 

tel. 06 15 30 32 16 

email. pkdrimmelen@hotmail.com 

 

Bankgegevens, Made  

Kerkvoogdij    

NL40 INGB 0001 0998 62   

NL49 ABNA 0478 0421 59 

Diaconie 

NL13 RABO 0132 5213 18 

 

Bankgegevens, Drimmelen  

Kerkvoogdij 

NL59 RABO 0373 7073 04 

NL98 INGB 0001 0706 88 

Diaconie   

NL65 RABO 0373 7368 78  

 

Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.  

dhr. D. Heil Dzn  

Lignestraat 21, 4921 ET Made 

tel. 06 12 39 85 07 

e-mail. dirkheil@hotmail.com 

 
Website 

www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl 


