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Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Heusden 

in het seizoen 2020-2021 

 

Van harte welkom! 

De Nederlandse samenleving heeft vanwege het coronavirus een roerige tijd achter de rug. Dat geldt 

ook voor de Protestantse Gemeente te Heusden. Leden van onze gemeente raakten besmet en 

sommigen van hen overleden zelfs. Maandenlang werden onze zondagse kerkdiensten vanuit een lege 

kerk uitgezonden via youtube en stonden onze doordeweekse activiteiten op een laag pitje. En toen 

we wel weer naar de kerk konden, eerst nog in kleine groepjes, mochten we tot onze schrik niet samen 

zingen. Inmiddels komt ons kerkelijk leven weer op gang. We kunnen nog steeds niet doen wat we 

allemaal zouden willen, maar wat we wel kunnen en mogen, dat gaan we doen. In deze folder bieden 

wij u een overzicht van de activiteiten van onze kerkelijke gemeente in het seizoen 2020-2021. Bij al 

deze activiteiten worden de voor schriften van de overheid en het RIVM in acht genomen. En voor al 

onze activiteiten geldt het voorbehoud dat het coronavirus opnieuw roet in het eten 

kan gooien. Het is niet anders. Maar we hopen dat onze activiteiten ertoe leiden dat we elkaar 

opnieuw kunnen ontmoeten, en dat we dan samen Gods liefde op het spoor komen. U bent van harte 

welkom! 

 

Op zon- en feestdagen 

De kerkdienst. Een wekelijks moment van rust, bezinning en inspiratie. Iedere zondag bent u om 

10:00 uur en om 17:00 uur van harte welkom in onze mooie, historische Catharijnekerk. Tijdens Kerst, 

Pasen en Pinksteren andere christelijke feestdagen nodigen wij u ook uit om uw plaats in te nemen in 

de kring van Gods grote gezin. Zolang we rekening moeten houden met het coronavirus 

worden onze diensten ook live uitgezonden via youtube (zie onze website www.pgheusden.nl). 

 

Bijzondere kerkdiensten. Nog nooit de in de kerk geweest? Of al een hele tijd niet meer? Regelmatig 

worden er bijzondere kerkdiensten georganiseerd die geschikt zijn om eens kennis te maken. Kom 

gerust langs bij bijvoorbeeld een jeugddienst, een Open Deur-dienst, een bezinnende Taizéviering of 

de muzikale Kerstzangdienst op Kerstavond. Via onze website, social media kanalen en de lokale 

kranten houden u op de hoogte van bijzondere diensten. 

 

De kerkdienst en kinderen. Tijdens alle ochtenddiensten houden we rekening met de kinderen. Er is 

oppas voor de kleintjes van 0-4 jaar en tijdens de preek is er kindernevendienst voor kinderen van 4-

10 jaar. Om de veertien dagen is er tijdens de preek 10-club voor de kinderen van 10-12 jaar. 
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Vorming en toerusting 

Doordeweekse activiteiten voor jeugd en jong-volwassenen 

 

Twee toerustingsavonden over geloofsopvoeding voor ouders en grootouders. 

Om het jaar zijn er voor ouders en grootouders twee toerustingsavonden over geloofsopvoeding van 

jonge kinderen. De ontwikkeling van het kind, het geloofsgesprek, omgaan met rouw en de invulling 

van de geloofsopvoeding zijn onderwerpen die op een ontspannen, creatieve manier besproken 

worden. Ook is er ruimte tot uitwisseling van ervaringen en gesprek. In het voorjaar van 2021 

ontvangen de gezinnen uitnodigingen met informatie. 

 

Kidsclub. De kidsclub zorgt voor verbinding van onze jeugd in de basisschool leeftijd, zodat de 

kinderen elkaar ook buiten de kindernevendienst en de 10 plus leren kennen. Er is een gezellige, 

ontspannen en leerzame activiteit op de startzondag en in mei of juni wordt een uitje georganiseerd. 

 

Catechesegroep Spirit. Driemaal in de maand komen jongeren van 12-15 jaar op dinsdagavond van 

19:00- 20:00 uur bij elkaar om in een ongedwongen sfeer samen te praten over wat hen bezighoudt, 

over het geloof of over de actualiteit. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 22 september, in de 

bovenzaal van de kerk. Leiding: Marian Bok en ds. Frans Willem Verbaas. 

 

Solid Friends. De Solid Friends komen iedere laatste zondagmiddag van de maand bij elkaar, van 

september tot mei. De doelgroep is 12-15 jarigen. Er wordt gewerkt met een programma dat de 

deelnemers uitdaagt om na te denken over wat het geloof met je dagelijks leven te maken heeft. Er 

zijn leuke opdrachten en activiteiten en er is tijd om gezellig te chillen. Neem gerust je vrienden mee 

voor een gezellige zondagmiddag. 

 

Eetgroep voor 16 - 19 jarigen. Leeftijdsgenoten van 16-19 jaar ontmoeten elkaar tijdens een 

smakelijke maaltijd. We praten dan over actuele en levensbeschouwelijke onderwerpen. Eens in de 

maand ben je welkom in de Open Hof van 17:00 –20:00 uur. Samen koken, eten, en de boel snel weer 

opruimen! De eerste vier data zijn: woensdag 30 september, 29 oktober, 18 november, en 9 december. 

Leiding: ds. Frans Willem Verbaas. 

Bezoek EO-jongerendag. Jaarlijks organiseert de Evangelische Omroep aan het begin van de zomer 

een landelijke jongerendag. Vanuit onze gemeente wordt de EO-jongerendag bezocht door een groep 

jongeren uit onze gemeente. In 2021 wordt de EO-jongerendag gehouden op op zaterdag 5 juni in de 

Ahoyhal in Rotterdam. Mocht je geen uitnodiging krijgen om mee te gaan, meld je gerust aan bij 

jeugdouderling Wilco Honcoop. 

 

Diaconaal jeugdproject. Anderhalf jaar heeft een groep jongeren uit onze gemeente geld bij elkaar 

gespaard en gesprokkeld om fruitbomen te planten in een kindertehuis in het Lebone Village, in Zuid 

Afrika. In de zomer van 2020 zouden ze op het vliegtuig stappen. Helaas gooide de coronacrisis roet in 

het eten. Hopelijk kan de reis in de zomer van 2021 wel doorgaan! 

Contactpersoon: jeugdouderling Wilco Honcoop. 

 

Belijdeniskring. Een seizoen lang met een groep (jong)volwassenen eens in de twee weken nadenken 

over de betekenis van het christelijke geloof. Wie wil kan vervolgens geloofsbelijdenis doen in de 

Pinksterdienst van 23 mei 2021. Eerste bijeenkomst donderdagavond 5 november, in de bovenzaal van 

de kerk. Leiding: ds. Frans Willem Verbaas. 

 

Open Cirkel. Maandelijkse gesprekskring voor jongvolwassenen. Tussen de 20 en 45 jaar die door 

willen praten over thema’s uit bijbel en christendom. Eerste bijeenkomst op donderdagvond 24 

september, in de bovenzaal van de kerk. Leiding: ds. Frans Willem Verbaas. 
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Bijbel-, studie-, en ontmoetingskringen 

Maandelijks avondgebed. Iedere laatste woensdag van de maand is er een avondgebed in het koor 

van de kerk. Vanaf 19:15 uur nemen we de tijd om een half uur te bidden, zingen, luisteren en stil te 

zijn. Vanaf woensdagavond 30 september. 

 

Bijbelgesprekskring. Op de bijbelgesprekskring lezen en bestuderen we eens in de maand, op 

woensdagochtend, een bijbeltekst. De eerste bijeenkomst is op woensdag 7 oktober, van 10:00-11:30 

uur. Leiding: ds. Frans Willem Verbaas. 

 

Leerhuis. In het Leerhuis verdiepen we ons in een actuele of interessante onderwerpen die verband 

houden met het christelijke geloof. Bijeenkomsten van het Leerhuis worden gehouden in de Open Hof 

(Breestraat 10, te Heusden) en begonnen om 20:00 uur. Vanaf 19:45 uur staat de deur voor u open. 
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Leven en werken van Dietrich Bonhoeffer. Op 

dinsdagavond 17 november verzorgt emeritus- 

predikant Hans Buurmeester een lezing over het 

leven en werk van de Duitse theoloog Dietrich 

Bonhoeffer (1906-1945). Vlak voor het einde van de 

Tweede Oorlog in 1945 werd hij terechtgesteld in 

een gevangenis. Zijn boeken en brieven zijn voor 

veel christenen tot op de dag van vandaag een 

belangrijke inspiratiebron. 

 

 

 

 

Als kinderen andere wegen gaan. 

Veel (groot)ouders maken het mee dat hun kinderen 

niet meer naar de kerk gaan en andere wegen 

inslaan. Theoloog en geestelijk verzorgster Margriet 

van der Kooi schreef er samen met orthopedagoog 

Wim ter Horst een boeiend boek over dit onderwerp. 

Op woensdagavond 17 februari 2021 zal 

Margriet van der Kooi komen spreken over dit 

belangrijke onderwerp. 

 

 

 

 

Oosters christendom en iconen. Op woensdagavond 

21 april 2021 verzorgt emeritus-predikant 

Ad van Noord een lezing over de Benedictijnse 

kloostergemeenschap in het Belgische Chevetogne. 

In dit rooms-katholieke klooster vieren de 

monniken dagelijks de bijzondere oosters-orthodoxe 

liturgie. Ad van Noord zal spreken over de 

geschiedenis van de Oosterse-orthodoxie en over de 

betekenis van iconen. In het najaar van 2021 zal 

een groep belangstellenden vanuit onze gemeente 

een weekend doorbrengen in Chevetogne. 

Deze lezing kan gezien worden als een voorbereiding 

op dit kloosterweekend. 
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In de kring van Gods gezin 

We nemen elkaar mee in de lichtkring van Christus en van zijn kerk 

 

Emmaüskring 

Voor iedereen die zonder levensgezel de weg door het leven gaat of vervolgen moet, is de 

Emmaüskring er. Eenmaal in de zes weken op de donderdagmid dag, staat in de consistorie de lunch 

klaar, is er ruimschoots gelegenheid elkaar te ontmoeten en wordt er aansluitend een bezinnend 

onderwerp besproken. (Contactpersoon: Nel Rijneveld, tel. 691981) 

 

Open Emmaüs-koffieochtend 

Eenmaal per zes weken, op donderdagmorgen, is iedereen die het fijn vindt elkaar te ontmoeten van 

harte welkom in de consistoriekamer. Tijdens het koffiemoment (waar ook thee geschonken wordt) 

wordt er naast gezelligheid een aansprekend onderwerp aangeboden, waarover van gedachten 

gewisseld wordt. (Contactpersoon: Nel Rijneveld, tel. 691981) 

 

Bijeenkomsten HVD (Hartelijk-Vriendelijk-Dienstbaar) 

Onze seniore gemeenteleden (vanaf 70 jaar) worden een aantal malen per jaar uitgenodigd voor een 

gezellige, samenbindende en soms ook leerzame bijeen komst in De Open Hof, waarbij een maaltijd of 

een hapje en een drankje wordt geserveerd. (Contactpersoon: Sjaantje van der Stelt, tel. 661122) 

 

Welkom aan Tafel 

Iedereen die het fijn vindt, samen de maaltijd te gebruiken (en het leven te delen) is Welkom aan Tafel 

in buurthuis De Schakel te Oudheusden. Er ontstaat een mooie gemeenschap, waarin met elkaar wordt 

meegeleefd. De donderdag is de W.A.T. dag en het hele jaar door, met uitzondering van de 

zomerpauze, worden de gasten eenmaal in de drie weken verwacht. Er wordt wel een kleine financiële 

bijdrage gevraagd, die geen belemmering mag zijn. De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen is 3 

september. (Contactpersoon: Nel Rijneveld, tel. 691981) 

 

Cantorij 

Al meer dan vijftig jaar is de cantorij verbonden aan de kerk. “Houdt de lofzang gaande” zou het 

motto kunnen zijn in de meest letterlijke zin van het woord. De cantorij verleent medewerking aan 

bijzondere kerkdiensten, zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. Tussendoor kunnen er thema diensten zijn, 

bv in de Advents- of Passietijd. Ook in de kerstavondzangdienst doet de cantorij mee. De leden komen 

wekelijks op donderdagavond bij elkaar in de Open Hof om onder leiding van een kundige dirigent 

liederen in te studeren. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kerk en Cantorij: een goede combinatie. 

(Contactpersoon: Nesia Sluijmers, tel. 06-31188016) 
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Colophon / adresgegevens 

Informatie en opgave via: 

Dominee Frans Willem Verbaas | tel. 0416-531663 | fw.verbaas@hetnet.nl. 

Jeugdouderling Wilco Honcoop | tel. 0416-532824 | wilcohoncoop@hotmail.com 

 

Website van de Protestantse Gemeente Heusden: www.pgheusden.nl. 

 

U kunt de Protestantse Gemeente Heuden ook volgen op 

Facebook, Instagram, Youtube en kerkomroep.nl. 


