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Nummer 883 maart 2020 

MEDITATIE 

 
 

De roep om een Antwoord 
 
Op 9 en 10 maart a.s. zullen de Joden weer het Poerimfeest vieren. Een feest dat 
herinnert aan het feit, dat door toedoen van koningin Esther de dreigende genocide 
van het Joodse volk kon worden voorkomen. Een opmerkelijk verhaal, bijna te mooi 
om waar te zijn. Vooral ook opmerkelijk omdat in het hele boekje Esther niet één keer 
de Naam van God voorkomt. Kan een mens dan het verschil maken? 
De Auschwitzherdenking van ongeveer een maand geleden contrasteert wel heel 
schril met bovenstaand gebeuren. Overlevenden van de Holocaust vertelden over wat 
hen was overkomen. Mensonterende, hartverscheurende en niet te bevatten beelden 
kwamen in hun verhalen voorbij. Hoe kun je daarmee leven? 
Hier was géén mens die blijkbaar het tij kon doen keren! 
En God? Waar was God? Of is Hij slechts een illusie, zoals menigeen beweert? 
 
De Amerikaanse rabbijn Harold Kushner, die een zoon op jonge leeftijd verloor aan 
een ernstige ziekte, doet in zijn indrukwekkende boek 'Als het kwaad goede mensen 
treft' een poging antwoord te vinden op de vraag naar Gods aan-, of afwezigheid in 
het lijden. Zijn conclusie is, dat God niet almachtig is, zoals wij gewend zijn te 
denken. Wat telt en troost biedt, is dat Hij een God is die met ons mee lijdt. 
Ik denk dat menig slachtoffer van geweld en ondraaglijk lijden het moeilijk zo kan 
ervaren en, naar het lijkt vergeefs, zal roepen: 'God, waar ben je?' 
 
Een gastpredikant vertelde ooit in de consistorie vóór aanvang van de dienst, dat hij 
die week bij het bedje had gestaan van een tweejarig kind, dat plotseling was 
overleden. 'Wat hebt u tegen de ouders gezegd?' vroeg de ouderling van dienst. 
'Ik? Ik heb niets gezegd. Ik hád niets te zeggen. Ik heb met hen meegehuild,' was 
zijn antwoord. Soms past het in stilte náást iemand te staan. Omdat elk woord er een 
te veel is. Omdat we de zin van het lijden nooit echt zullen doorgronden. 
Rest toch de vraag: Kan één mens het tij doen keren en kan de mede-lijdende God 
van Kuschner het verschil maken? 
 
In de Passietijd ontmoeten we opnieuw een Mens die vertwijfeld roept om zijn God. 
Een Mens die zich tot het einde verzet tegen onrecht en dood: de Opstandige en de 
Mede-lijdende. Hij is lotgenoot van de slachtoffers in de gaskamers van Auschwitz. Hij 
gaat ten onder in het kolkende water met de bootvluchtelingen. Hij verliest zijn leven 
in de laatste ademtocht van een klein kind. Hij is met ons in het aardedonker van de 
nacht, die geen drie dagen, maar een eeuwigheid lijkt te duren. 
En toch wordt het Pasen! Op Gods grote Poerimfeest maakt Hij het verschil! 
Dat mogen we geloven tegen alle vragen en tegen alle twijfel in. 
Want dit Antwoord is het enige waarmee valt te Leven.   Bert Nederlof 
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KERKDIENSTEN  

 

Zondag  1 maart 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas  (Afscheid Jeugdouderling) 
17.00 uur Ds. N. van Splunder, Pastor Rotterdam-Spangen 
 Collecten: 1.ZWO-project  2. Nieuwe Verwarming     
 Crèche: Winanda Smits en Kevin Smits 
 Kerkauto:  Dhr. C. van de Water (telefoon 661261) 
 
Zondag   8 maart 
10.00 uur  Ds. D.J. Versloot, Woerden   
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas 
 Collecten: 1. IZB 2.  Onderhoud Orgel    
 Crèche: Marijke Nieuwkoop en Ibe Bok 
 Kerkauto: Dhr. J. van der Mooren (telefoon 691588) 
 
Woensdag 11 maart  
14.00 uur Biddagviering voor de kinderen  
19.30 uur Ds. F.W. Verbaas, viering biddag 
 Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk 
 Kerkauto: Dhr. H. de Weerd (telefoon 0183-442550) 
 
 Zondag  15 maart 
10.00 uur Ds. H. de Leede, Amersfoort   
17.00 uur Mevr. Ds. C. Schaap, Waalwijk 
 Collecten: 1. 40 dagentijd Kerk in Actie 2. Nieuwe Verwarming    
 Crèche: Diane Klop en Eline Klop 
 Kerkauto: Dhr. B.R. Bouman (telefoon 691133) 
 
Zondag  22 maart 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, Passie-of Cantatedienst, m.m.v. de Cantorij  
17.00 uur Ds. E.J. van de Brink, Genderen 
 Collecten: 1. Kerktelefoon/ Internet 2.Plaatselijk Kerkenwerk      
 Crèche: Jolanda Crielaard en Kids Crielaard 
 Kerkauto: Dhr. R. Kuijsten (telefoon 662026) 
   
Zondag  29 maart (Zomertijd) 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, Doopdienst  
17.00 uur Ds. P. van Veldhuizen, Hendrik Ido Ambacht 
 Collecten: 1. ZOA 2. Nieuwe Verwarming     
 Crèche: Sarina Nieuwkoop en Sonja van Dis 
 Kerkauto: Dhr. G.A. Bouman (telefoon 662170)   
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Tijdens elke morgendienst: voor kleine kinderen crèche in de Open Hof. 
Voor schoolkinderen tot en met groep 6: nevendienst tijdens de preek. 
De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. 

 

GEMEENTEBERICHTEN  

 

Een protestantse vastentijd? 
Zondag 1 maart is de eerste dag van de veertigdagen- of lijdenstijd. Een tijd 
waarin wij stilstaan bij het lijden van Christus. In de veertigdagentijd is de liturgie 
soberder dan anders: de kinderen steken geen lichtje aan maar blazen iedere 
zondag een kaarsje uit, de lofprijzing en het loflied aan het begin van de dienst 
ontbreken, de kleur van het antependium is ingetogen paars. Dit jaar zullen we 
gedurende deze periode in de ochtenddiensten veelal uit het boek Exodus lezen. 
We trekken als het ware met Israël mee uit ‘angstland’ Egypte om op weg te 
gaan naar het land van de belofte. De weg die Israël ging was een weg door de 
woestijn. Dat was een lijdensweg, een weg vol gevaar en eenzaamheid, een weg 
van honger en dorst. Maar het was ook de weg waarop God Israël overdag 
voorging in een wolk en ’s nachts in een vuurkolom. En het was de weg waarin 
God zijn volk dagelijks voedde met manna en water uit de rots. De lijdensweg die 
Jezus,  de ware Israëliet, is gegaan werd ook getekend door eenzaamheid, 
gevaar, honger en dorst. Velen die vandaag de dag te maken hebben met 
eenzaamheid, gevaar, honger en dorst voelen zich verbonden met Christus, 
omdat Hij zich verbonden heeft met hen. En velen die feitelijk een leven van 
overvloed leven (zoals wij?) kiezen ervoor om in de veertig dagen voor Pasen 
vrijwillig te kiezen voor een versobering van hun levensstijl om daarmee uiting te 
geven aan hun verbondenheid met Christus en met allen die onvrijwillig het hele 
jaar door een sober leven moeten lijden. Dit vrijwillig versoberen wordt ‘vasten’ 
genoemd en heeft volop oude, bijbelse wortels. Ook in protestantse kringen vindt 
vasten steeds meer ingang.  
In de Veertigdagentijdkalender, die de Protestantse Kerk in Nederland, ook dit 
jaar weer beschikbaar stelt, komt het nieuwe vasten uitgebreid aan de orde. In 
het voorwoord staat te lezen: Vasten is een beproefde manier om stil te staan bij 
het lijden en sterven van Christus. Vasten is voor veel christenen een 
vanzelfsprekendheid, net zoals bidden en bijbellezen. Even afzien van aardse 
zaken om zo ruimte te maken voor God. Vasten kan betekenen dat u ergens van 
afziet, zoals vlees en vis, koek en snoep. U kunt ook kiezen om iets juist wel te 
doen, zoals elke dag een kaartje sturen of meer tijd met God doorbrengen. (...) 
Vasten is niet makkelijk, maar door het samen te doen als gezin of als gemeente 
kunnen we elkaar steunen en inspireren. Doet u mee?      
Ik weet van mensen die in de veertigdagentijd minder televisiekijken of minder 
tijd op social media doorbrengen, zodat ze meer tijd hebben om aandacht te 
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besteden aan God en aan elkaar. Ik weet zelfs van een kerkelijke gemeente die 
tijdens de veertigdagentijd niet vergadert! Aan de andere kant moet vasten ook 
geen wettisch gebeuren worden. Je zal maar net trouwen in de veertigdagentijd, 
of jarig zijn, of een kindje laten dopen! Laten we dan denken aan wat Jezus zei 
over de sabbat en daarop improviserend zeggen:  de mens is er niet voor het 
vasten, maar het vasten is er voor de mens. Vasten kan op vele manieren en er is 
vast een manier die ook bij u past! De veertigdagenkalender kan u er ook dit jaar 
weer bij helpen. (FWV) 
 
Afscheid jeugdouderling Nicolien Luitwieler, kerkenraadsvacatures 
Wilco Honcoop is op zondag 26 januari al bevestigd als onze nieuwe 
jeugdouderling, maar vanwege haar studieverblijf in Israël kon Nicolien Luitwieler 
toen niet formeel afscheid nemen. Inmiddels is Nicolien weer terug en op 
zondagmorgen 1 maart zullen we dat formele afscheid alsnog plaats laten vinden. 
Ondertussen is de kerkenraad nog steeds bezig met het zoeken naar een invulling 
van de drie vacatures voor het ambt van ouderlingen. Zodra er iets moois te 
melden is, laten we het u weten. (FWV) 
 
Vieringen op de Biddag voor Gewas en Arbeid  
Op woensdag 11 maart onderbreken wij onze werkweek om te bidden voor het 
gewas en de arbeid. Een oude traditie met een actuele betekenis: onze 

mensenhanden kunnen veel, maar wij mensen hebben niet alles in de 
hand. Zonder Gods zegen staan wij uiteindelijk met lege handen. Op 
de jaarlijkse biddag maken we ruimte om voor die zegen te bidden.  

’s Middags om 14:00 uur organiseert de kindernevendienst een 
eenvoudige kinderviering in de kerk. In de avonddienst, die om 

19:30 uur begint, lezen we in Exodus 6 over het manna waarmee 
God zijn volk dagelijks voedde in de woestijn. (FWV)   
 
Inzegening van het huwelijk van Gera v. Alphen en Ries v. Blijderveen 
Op vrijdag 20 maart hopen onze diaken Gera van Alphen en 
Ries van Blijderveen  (Verzetsplein 22, 4264 VD Veen) elkaar 
voor Gods aangezicht het ja-woord te geven. De feestelijke 
dienst, waarin zij vragen om een zegen over hun huwelijk, 
wordt gehouden in de Catharijnekerk en begint om 15:30 uur. Van harte welkom!  
 
Passie of -Cantatedienst op zondag 22 maart 
Halverwege de veertigdagentijd houden we een Passie- of Cantatedienst, 
waaraan de Cantorij meewerkt. In de ochtenddienst van 22 maart wordt in 
dertien passages het lijdensevangelie volgens Matteüs (de hoofdstukken 26 en 
27) voorgelezen. De lezingen worden afgewisseld met koralen uit de Matteüs- en 
Johannes-Passion van J.S. Bach. Ook de liederen die we als gemeente zingen, 
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komen uit deze sfeer. Het is een dienst die anders is dan andere diensten. 
Afgezien van een korte, meditatieve inleiding en afsluiting is er geen preek. Het 
lijdensverhaal van Christus staat centraal, neemt ons mee, dringt door in onze 
harten, gaat deel uitmaken van ons leven. (FWV)      
      
Maandelijks avondgebed in het koor van de kerk 
Voorafgaand aan het Leerhuis Augustinus vindt op woensdagavond 25 maart 
weer het maandelijks avondgebed plaats. De bijeenkomst duurt ongeveer een 
half uur en verloopt volgens een vaste liturgie, die bestaat uit een lied, een 
psalmgebed, een schriftlezing, stilte, gesproken gebeden en een afsluitend lied. 
Op zondag ligt er achterin de kerk een gebedenboek, waarin u gebeds-
onderwerpen kunt schrijven. Deze worden meegenomen in het avond-gebed. Na 
afloop is er altijd koffie en thee. Van harte welkom 
 
Oprichting nieuw Ringverband op donderdag 26 maart.   
Zoals u misschien weet is de oude Classis Heusden twee jaar geleden opgeheven. 
Onze gemeente maakt sindsdien deel uit van een veel groter regionaal verband: 
de Classis Brabant-Limburg. Om het onderling contact van gemeenten op 
regionaal niveau te stimuleren, wordt op donderdag 26 maart een zogenaamd 
Ringverband opgericht, waarin een aantal buurgemeenten elkaar voortaan 
kunnen ontmoeten. Dit nieuwe Ringverband speelt geen bestuurlijke rol, het is 
louter en alleen een plek van ontmoeting en bezinning voor een tiental 
gemeenten uit het Land van Heusden en Altena. De eerste bijeenkomst van dit 
nieuwe Ringverband vindt plaats op donderdag 26 maart in de Ned. Herv Kerk 
van Aalburg. Deze vergadering, die begint om 19:30 uur, is toegankelijk voor 
afvaardigingen van de kerkenraden en daarnaast voor alle gemeenteleden die 
geïnteresseerd zijn. Op het programma van de eerste bijeenkomst staan: 
kennismaking en een lezing van jeugdwerk-stagiaire Liesbeth Vos over de 
mogelijkheden van kerkelijk jeugdwerk in onze regio. (FWV) 
 
Doopdienst op zondag 29 maart 
De ochtenddienst van zondag 29 maart zal een doopdienst zijn. Er is al één 
aanmelding: we hopen in ieder geval getuige te zijn van de doop van Vere van 
Ballegooijen, dochterje van Gijsbert en Lorean, zusje van Joep en Jules (Bagijnhof 
27, 4264 AZ Veen). Mogelijk komen er nog meer dopelingen. Alle kleine baby’s 
helpen!  (FWV)     
 
Gemeenteavond op 21 april over twee beleidsplannen.  
In de kerkenraadsvergadering van 18 februari heeft de kerkenraad de tekst van 
het concept van het algemeen beleidsplan voor de periode 2020-2023 
vastgesteld. Dit beleidsplan, dat Licht in de Wereld als titel heeft meegekregen, 
schetst waar wij als gemeente in 2023 hopen te staan, en wat ervoor nodig is om 
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onze plannen en ambities te realiseren. Twee maanden eerder, in november j.l., 
heeft de kerkenraad een apart Beleidsplan Veilige Gemeente vastgesteld. In 
dit deel-beleidsplan wordt omschreven hoe wij ervoor willen zorgen dat wij een 
veilige gemeente te zijn, dat wil zeggen een gemeente waarin ieders persoonlijke 
en lichamelijke integriteit wordt gerespecteerd, en wat we moeten doen als er op 
dit gebied onverhoopt toch iets verkeerd gaat. Het Beleidsplan Veilige Gemeente 
zal in de loop van het voorjaar worden vertaald in een aantal concrete stappen. 
Tijdens een gemeenteavond op dinsdag 21 april wil de kerkenraad graag met u 
als gemeente in gesprek gaan over het algemeen beleidsplan 2020-2023: Licht in 
de Wereld, en over het deel-beleidsplan: Beleidsplan Veilige Gemeente. Noteert u 
deze datum alvast in uw agenda. De tekst van beide beleidsplannen zal 
binnenkort via de website en in een papieren versie beschikbaar komen.  (FWV)  
  

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 
 

UIT DE PASTORIE 

 
De wereld houdt momenteel de adem in vanwege het corona-virus. De epidemie 
lijkt (nog) ver weg, maar leert ons opnieuw hoe kwetsbaar de moderne 
samenleving is, nog altijd. Wij mensen hebben het leven nu eenmaal minder in de 
hand dan we vaak denken. Maar misschien bent u wel meer bezig met de 
voorjaarsvakantie die voor de deur staat. Ik wens alle vakantiegangers maar ook 
alle thuisblijvers en doorwerkers een goede week. Ik weet hoe mooi sneeuw en 
bergen en stranden zijn, maar ik kon laatst ook erg genieten van een wandeling 
op het eiland van Nederhemert-Zuid, waar witte sneeuwklokjes en bloeiende 
winterakoniet een schitterend tapijt vormden. Ook dichtbij huis kunnen we ons 
verwonderen over de schepping die tegelijk zo ongrijpbaar en zo schitterend is. 
Lied 978 zegt het aldus: Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel 
en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeek're zee. Van U 
getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
Hartelijke groet, ook namens Marianne, ds. Frans Willem Verbaas. 
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
Catechese en gesprekskringen in maart 2020  
De gecombineerde catechisatiegroep Spirit/Esprit komt in februari bij elkaar: op 
dinsdagavond 10 en 17 en 24 maart. De Bijbelgesprekskring komt weer bijeen 
op donderdagochtend 5 maart, om 10:00 uur in de Open Hof. We lezen en 
bespreken dan Exodus 4: 18-31. 1. De derde bijeenkomst van het Leerhuis 
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Augustinus wordt gehouden op woensdagavond 25 maart in de Consistorie, 
aanvang 20:00 uur. De Open Cirkel komt weer bij elkaar op donderdag 26 
maart, in de bovenzaal van de kerk, om 20:00 uur.  (FWV) 
 

Geloof, hoop en liefde delen 
Kom ga met ons en doe als wij’, sommigen zal het bekend in de oren klinken van 
vroeger, toen er een psalmversje geleerd moest worden op de basisschool. Een 
uitnodigende regel, over het gaan naar Jeruzalem maar ook passend bij het 

verlangen van onze gemeente, het evangelie te delen met 
onze naaste. Belangrijk, maar soms ook lastig. Hoe doe je 
dat en hoe kun je inhoudelijk het beste aansluiten bij 
mensen die niet zo gewend zijn, naar de kerk te gaan of 
bijeenkomsten te bezoeken. Alle geledingen en 
belangstellenden zijn van harte welkom in de consistorie 
van de kerk op maandag 9 maart om hier met elkaar over 
na te denken en te spreken. Op deze avond kijken we kort 

terug op de periode rond het kerstfeest en kijken we vooruit naar de komende 
christelijke feesten. Ook leggen we de ideeën en plannen die er zijn naast elkaar 
en zoeken we verbinding. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar en de avond 
wordt om 20.00 uur geopend. Van harte welkom!  
 Anita Timmermans, Dennis van Roosmalen, Peter van Harten, Nel Rijneveld 
 

VAN DE DIACONIE  

 
Geloven in Spangen 
In januari kwam nog € 410,- binnen voor de kerstpakkettenactie Geloven in 

Spangen. Het totaal bedrag kwam hierdoor uit op € 
3619,78. Nogmaals dank voor “de warmte” die U 
hiermee aan het missionaire werk in de wijk Spangen 
hebt gegeven. Zondagmiddag 1 maart om 17.00 uur 

gaat Nico van Splunter voor in onze middagdienst. Hij brengt Moenne van La 
Parra mee, een wijkbewoonster uit Spangen. Zij zal ons vertellen hoe de actie in 
de wijk is ontvangen. Van Harte Welkom in deze dienst! 
 
Welkom aan tafel 
In de maand maart komt het zo uit, dat er tweemaal een smakelijke warme 
maaltijd bereid wordt voor het grote Welkom aan tafel gezin. Op donderdag 5 en 
donderdag 26 maart wordt iedereen die zich heeft aangemeld ontvangen in de 
grote zaal met een welkomstfrisdrankje vanaf 17.00 uur.  De maaltijd wordt om 
17.30 uur geopend. Wanneer het niet lukt, om te 
komen, graag even een belletje naar fam. Van den 



 8 

Oever, tel. 6625210. De eigen bijdrage is onveranderd € 5,00 per persoon. We zijn 
heel erg blij met en dankbaar voor de grote belangstelling die er is om deel te 
nemen aan de maaltijden. Voor de goede orde willen we er graag op attenderen 
dat alle contacten wat betreft aanmelding, ook van nieuwe belangstellenden, 
alleen gaat via Bep en Joke van den Oever. 
 
De jeugdgroep van Welkom aan tafel’ 
Een kwartier voor aanvang van de maaltijd op 13 februari was er een prachtig 
moment, georganiseerd door Jean-Philippe, de beheerder van De Schakel. De 
jongeren van onze gemeente die naar Lebone Village hopen af te reizen komende 
zomer waren uitgenodigd om de opbrengst van de oliebollenverkoop in ontvangst 
te nemen. Een grote delegatie was aanwezig, samen met Ria en Nicolien. In de 
grote zaal vertelden Luca en Eline de gasten van Welkom aan tafel over Lebone 
Village, was er een toespraakje van Jean-Pierre en nam Kasper uit handen van 
Jean-Pierre de cheque van maar liefst €800,00 in ontvangst. Het was de volledige 
opbrengst van de verkoop van de oliebollen, waarvoor we De Schakel en iedereen 
die meewerkte of kocht, heel dankbaar zijn. Nog iets leuks om te vermelden: op 
een vraag van iemand ‘wie zijn die jongeren?’ werd geantwoord ‘o, dat is de 
jeugdgroep van Welkom aan tafel’ en dat laten we ons graag aanleunen! 
 
Open Emmaüskoffiemorgen 
Op donderdag 12 maart is iedereen die het leuk vindt, in een grote kring de koffie 

of thee te gebruiken van harte welkom in de 
consistorie van de kerk. De ochtenden zijn 
laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk, 
ongeacht achter-grond of levensovertuiging. Om 
10.00 uur wordt de morgen geopend en het 
eerste kopje koffie of thee geserveerd. Er is veel 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten, het is 
gezellig en ook altijd een onderwerp om met 
elkaar van gedachten te wisselen. Om 11.30 uur 

wordt de morgen afgesloten. Wanneer u vervoer nodig heeft, kunt u bellen met 
familie Van den Oever, tel. 662510, dan wordt er voor gezorgd.  
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VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 
Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan …. 
Dit gevoel (titel van een boek….) bekroop me even toen ik bedacht hoe snel we 
bij 1 mei aanbelanden, de dag dat Nel en Ton (of is ’t Ton en Nel) de pijp aan 
Maarten geven, hun lier aan de wilgen hangen… Een gevoel van weemoed 
bekruipt me, een instituut verdwijnt, een Heusdens fenomeen zegt vaarwel, een 
begrip voor heel ’t land van Heusden en Altena heft zichzelf op… 
Geniet nog even van de twinkeling in Ton’s ogen als hij je Goedemorgen zegt als 
trouwe wachter bij de kerkdeur, sla de goede glimlach van 
Nel op in je geheugen als ze je ’s morgens Goedemorgen 
wenst ‘onder ’t orgel’. Zie nog ‘ns Ton’s typische gang als 
hij de kinderen van de kindernevendienst gaat ophalen, 
geniet nog ‘ns van de perfecte bediening in de Open Hof…. 
En onthoud hoe ze waren, wat ze voor ons hebben 
gedaan, wat ze betekenden voor onze gemeente. Ik zal ’t 
maar kort houden: uit het oog, maar niet uit ’t hart!!  
 
Van nieuwe medewerkers, de dingen, die komen …. 
En laten we dan maar gelijk in ons hart sluiten de 
opvolgers van Ton en Nel ( of is ‘t Nel en Ton): Connie en 
Wilco Honcoop. Zij durfden het op zich te nemen de 
opvolgers van onze kosters te worden. Begin februari zijn ze voorzichtjes 
begonnen met het inwerken in de nieuwe taken, samen met Ton en Nel. En 
ondertussen vormen ze zich een realistisch beeld van de nieuwe ‘aanpak’ van De 
Open Hof. Alle begin is moeilijk, hier en daar zullen steekjes vallen, maar laten we 
hen alle ‘credits ‘ geven voor een mooie overgang van ‘de dingen die voorbijgaan’ 
naar ‘de dingen die komen ‘ ….  Heel veel succes, Connie en Wilco! 
 
Attentie, de Heusdense Brug gaat vier dagen dicht 
Naar verluidt is de Heusdense Brug afgesloten van donderdag-
avond 19 maart vanaf 20.00 tot en met maandag-ochtend 23 
maart 5.00 uur. Dit heeft dus grote impact, ook voor u die, 
komend vanuit het noorden, de kerk-diensten wil bezoeken op 
zondag 22 maart a.s. 
 

GIFTEN EN GAVEN 

 

FINANCIËLE  VERANTWOORDING  december 2019/januari 2020  

Ontvangen giften 
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Via Diane Klop  € 25,- voor het Orgelfonds, via Hannie Branderhorst  € 15 voor 
Instandhouding Eredienst, via Nel Rijneveld € 50,-  voor Welkom aan Tafel, via 
ouderling Willy v.d. Laan €10,- voor de kerk, via ouderling Anita de Hoop 2x € 10 
voor kerk en via Ds. Verbaas € 50,- voor kerk. 
Het klinkt zo afgezaagd, maar de kerk, de kerkenraad is eenieder steeds weer 
dank verschuldigd voor alle gaven…! 
 
Gehouden collecten 

In de maand december vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de 
erediensten met het totaalbedrag van € 6.952,87. 
Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling: 
Ten bate van College van Diakenen: 
ZWO-project Lebone  € 332,35; 2x Kinderen in de knel € 839,32;  Jemima  
€ 195,20; Hulp voor Senegal  € 216,16; Kerstpakketten Spangen € 380,23; 
Kerstmarkt: € 411,10, Kaarsjes : € 15,40 en diverse giften € 265,00. 
De offerblokken voor  Lebone Village brachten op  € 93,22 en de kinderen 
brachten mee naar de Kindernevendienst  €  69,80. 
Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Project Nieuwe Verwarming € 226, 70 en € 330,27; Onderhoud Beeld en Geluid   
€ 214,47; Instandhouding Predikantsplaats € 146,90; Plaatselijk Kerkenwerk 
€ 402.07, Kerstzangdienst € 1108,72 en Instandhouding Eredienst € 1.675,91. En 
we konden afstorten 2 giften samen € 30,00 
In de maand januari bracht u mee naar de erediensten het totaalbedrag van 
€ 3.788,42. Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling: 
Ten bate van College van Diakenen: 
Stichting Woord en Daad  € 350,65; Plaatselijk Diaconaat  € 262,12;  Open Doors 
€ 293,85; St. Red een kind  € 404,87; Kerstpakketten Spangen € 410,00; 
Afgestorte giften € 50,00. De offerblokken voor  Lebone Village brachten op  € 
67,00 en de kinderen brachten mee naar de Kindernevendienst  €  49,25. 
 
Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Project Nieuwe Verwarming € 265,05 en € 204,65; Onderhoud Kerkgebouw   
€ 278,25; Plaatselijk Kerkenwerk € 217,53 en Instandhouding Eredienst 
€ 935,20. De Kerkenraad dankt iedereen, jong en oud, die een bijdrage leverde.  
 
Komende collecten 

De voorjaarszendingscollecte van zondag 1 maart is bestemd voor het door de 
ZWO gekozen project Lebone Village, Bloemfontein, Zuid Afrika. Lebone Village is 

een christelijke kindertehuis, gelegen net buiten Bloemfontein in 
de Provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht 
hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun 
ouders en allen die door armoede worden getroffen. De 
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Nederlandse Stichting Vrienden van Lebone Village, waarvan ons gemeentelid 
Johan de Hoop voorzitter is, wil in samenwerking met de jeugd van onze 
gemeente en de ZWO in de zomer van 2020 een fruitboomgaard in Lebone 
Village gaan aanleggen, zodat de zelfredzaamheid weer groter wordt. Hiervoor is 
natuurlijk veel geld nodig! Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan! 
 
Zondag 8 maart is de collecte voor IZB, vereniging voor zending in Nederland. 
Een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. U kent de 
IZB misschien van naam, maar wat doet de IZB precies… We praten u even 
bij. De IZB verlangt ernaar dat mensen Jezus Christus leren 
kennen en Hem met vreugde volgen. Wij leven in een tijd van 
secularisatie; hoe stemmen we ons hart dagelijks af op Jezus 
Christus? Hij beweegt ons om anderen uit te nodigen in die 
grote beweging, achter Hem aan. Dat is de rode draad in het werk van de IZB: 
Focus (missionaire toerusting), Impact (pioniersplekken en -projecten), 
Dabar (evangelisatie/recreatiewerk op campings) en Areopagus  
(nascholing en toerusting van predikanten). Doet u mee? 
 
Zondag 15 maart collecteren we voor Kerk in Actie 40 dagen tijd; jarenlang 
vochten de christelijke Zuid-Soedenezen om zich af te scheiden van het 
islamtische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 
2013 is een burgeroorlog uitgebroken. Een ongekende menselijk tragedie: 
honderd-duizenden mensen zijn gedood, 4 miljoen mensen sloegen op de vlucht, 
waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer. Door de 
conflicten is het onveilig om hulp te bieden. 
conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk 
netwerk ACT Alliance, Action by Churches Together, en via Zuid-Soedanese 

kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie kwetsbare mensen 
tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie. Zo helpt de 
Episcopaalse kerk van Zuid-Soedan boeren en boerinnen bij 
het produceren van dagelijks voedsel voor hun gezinnen. 

De kerk verstrekt gereedschap en goed zaaizaad. Ook geeft ze training in zeep 
maken, waardoor vrouwen een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar 
school kunnen laten gaan. Helpt u mee? 
 
Zondag 22 maart is de collecte bestemd voor de onkostenbestrijding 
van de kerktelefoon. De laatste jaren is deze dienstverlening aan 
gemeente-leden die moeilijk naar de kerk kunnen komen aanzienlijk 
gemoderniseerd. Ook wordt er hulp verleend om te leren hoe men via 
internet kan luisteren en meekijken naar onze wekelijkse zondags-diensten. 
Momenteel zijn er in onze gemeente ongeveer 15 aansluitingen in gebruik.  
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Zondag 29 maart collecteren we voor ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, 
armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel: ‘Waar 
gerechtigheid, vrede en vreugde verspreid worden, is het 
Koninkrijk van God zichtbaar’ (Romeinen 14:17). ZOA zet  zich 
in voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer 

worden van een natuurramp of gewapend conflict. Ze bieden noodhulp en werken 
daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten ze zich 
ervoor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen 
levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij de motivatie. Helpt u mee? 
 

KOMEN EN GAAN 

 

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente 
Mevrouw S. van den Bogaard, Witboomstraat 15; 4264RT Veen naar 
Witboomstraat 36; 4264RX Veen 
Mevrouw C.K. van Berk-van der Steenhoven, Roomsche Kerkstraat 5; 5256AJ 
Heusden naar Eikendonklaan 2, Afd. Acacia 1, kamer 10; 5143NG Waalwijk 
 
Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 
Mevrouw M.M. Kost-Jonkerman, Kuyperlaan 12; 5252BS Vlijmen naar 
Roomsche Kerkstraat 5 – W165; 5256AJ Heusden 
 
Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een overschrijving 
De heer J.W. de Nijs en mevrouw H.A. de Nijs-Hoogmoed, Jamaicaring 25; 
5152ME Drunen 
 
Vertrekkende gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 
Mevrouw L.P. van der Lingen, Van Deelenstraat 93; 5156AM Oudheusden naar 
De Bogerd 10; 5258EL Berlicum 
 
Vertrekkende gemeenteleden als gevolg van een overschrijving 
De heer W.C.H. Bouman en mevrouw R. Bouman, Violierstraat 16; 4261DA 
Wijk en Aalburg met de kinderen D.A., W.B. en O.R. Bouman naar Hervormde 
gemeente te Aalburg 
 

JEUGDWERK 

 
Crèchenieuws 
Beste ouders, met ingang van december 2019 heb ik de 
planning van de crèche overgenomen van Nadieh 
Schouten. Mijn naam: Wilco Honcoop, sinds 26 januari mag 
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ik mijzelf ook jeugdouderling noemen. Een nieuwe uitdaging waar ik erg veel zin 
in heb. De afgelopen jaren heb ik ook al meerdere keren als oppas bij de crèche 
gezeten en jammer genoeg zie ik daar steeds minder kleintjes, terwijl onze 
gemeente in de leeftijd van 0-4 jaar toch best aardig vertegenwoordigd is. 
Daarom heeft mijn nieuwsgierigheid het gewonnen en heb ik hier en daar eens 
rond gevraagd wat daar de rede van zou kunnen zijn. Een van de redenen die mij 
meerdere keren ter oren is gekomen, is dat men de vloer in de Open Hof koud en 
vies vind. Persoonlijk een reden die ik niet helemaal kan delen, maar het heeft mij 
wel aan het denken gezet! Daarom heb ik in januari een speelvloer voor de 
kleintjes gekocht. Dit zijn foam tegels van 30 x 30 cm, die als een puzzel in elkaar 
gelegd worden, hierdoor ontstaat er een comfortabele en zachte speelvloer van 
ca. 6 m2.  Onze kleine mannen en vrouwen kunnen zich hier dus royaal op 
uitleven zonder dat ze koude billen,beentjes,voetjes en handjes krijgen en niet 
direct op de veel belopen tegelvloer zitten en dus ook “schoon” blijven. 
Om in de uitdagingen te blijven….  
1: Een oproep aan alle jonge ouders, breng je kleine spruit eens naar de crèche 
en ervaar hoe leuk en gezellig het daar is. Want hoe leuk is het dat onze 
opgroeiende jeugd al voor ze bij de kindernevendienst aan mogen sluiten al met 
elkaar kennis maken op de speelvloer van de crèche  
2: Ook ben ik nog op zoek naar papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere 
vrijwilligers die het leuk vinden om een keer op onze toekomst te letten terwijl zij 
heerlijk aan het spelen en verkennen zijn. Ik probeer (als ik voldoende mensen 
heb) iedereen 1x in het half jaar in te plannen. Mochten er vragen zijn, hoor ik 
het graag van jullie, spreek me aan in de kerk, bel me op: 06-54635187 of stuur 
me een mailtje: wilcohoncoop@hotmail.com    Hartelijke groet, Wilco Honcoop 
 
 

OVERIGE BERICHTEN 

 

Lieve groet van: Wilco, Ruth, Nadine, Willem en Olivia  
Na zorgvuldige overwegingen hebben wij besloten om ons over te laten schrijven 
naar de Hervormde gemeente van Aalburg. We hebben in de kerk in Heusden 
veel liefde ervaren, mooie woorden gehoord, waardevolle inzichten gekregen en 
bijzondere momenten beleefd. Ook de belangstelling na de geboorte van Olivia, 
maakt dat we ons gesteund en geliefd voelen. Daarvoor willen wij jou / jullie 
bedanken! Wij wensen jullie Gods zegen. Lieve groet, Wilco, Ruth, Nadine, Willem 
en Olivia.  
 
Christelijke Vrouwenvereniging " De  Ontmoeting ". 

mailto:wilcohoncoop@hotmail.com
mailto:wilcohoncoop@hotmail.com
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Hartelijk welkom op dinsdag 17 maart a.s. om 20.00 uur in de Open Hof. 
Ds. A.F. Troost uit Ermelo komt in deze lijdenstijd met een lezing: " Morgen zal 
het Pasen zijn ". Ook belangstellenden hartelijk welkom. 
 

JARIGEN 

 
Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden. 

2-mrt Mevr. A.C. de Hart - van Zalingen Putterstraat 45  

5-mrt Mevr. A.M. Crielaard - van Campen De Oosters 12  

6-mrt Mevr. M. de Waal - Janson Bastion 7  

7-mrt Dhr. M.P. van Bijnen Robrechtstraat 8  

7-mrt Mevr. H. Beens - Oldenziel Herptseweg 5  

8-mrt Mevr. L.J. Ottevanger Oude Herptsche Poort 1  

14-mrt Mevr. C. Poorter - van Houwelingen Vlasakker 38, Wijk  

15-mrt Mevr. M.A. de Waal - van Wijk Grotestraat 22, Heesbeen  

16-mrt Dhr. E. van de Werken Berenhoeksestraat 31, Wijk  

16-mrt Dhr. J. van Drunen Everardus van Gochstraat 6  

19-mrt Dhr. B.A.H. Sluijmers Kikkerstraat 5  

20-mrt Mevr. N. van der Maaden Julianastraat 1  

25-mrt Mevr. G.C. Schreuders - Corporaal Schmitzstraat 49, Veen  

25-mrt Dhr. M.J.J. Jonker Herptseweg 45  

25-mrt Dhr. H.J. de Waal Breestraat 14  

27-mrt Mevr. B.A. Heuer - Timmermans Gerard van Oostromstraat 31  

28-mrt Mevr. N.G. Groenenberg - Johannesen Van Deelenstraat 111  

29-mrt Dhr. D.J.C. Broer Molenhof 18, Wijk en Aalburg  

30-mrt Mevr. G. Vos - Mans Azaleastraat 26,Wijk  

30-mrt Dhr. H. Blijenberg Perzikstraat 29, Wijk  

31-mrt Mevr. G.M. Verhoeven - Prins Gijsbertus Voetiusstraat 8  

 

INLEVEREN KOPIJ 

 
Kopij voor het aprilnummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 
17 maart inleveren bij Gijs Bouman, Putterstraat 38A te Heusden,  
T 0416-662170.  Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl 
 

AGENDA   

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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Samen (op) Weg 
 

 
 

Vervoer nodig voor een bezoek aan familie of vrienden of....? 
De chauffeurs van Samen (op) Weg staan voor u klaar.  Bel contactpersoon 
Marianne Verbaas om de mogelijkheden te bespreken: 0416-531663.  

                 

 

Donderdag 5-mrt Bijbelgesprekskring 
Donderdag 5-mrt Welkom aan Tafel 
Maandag 9-mrt Bijeenkomst in de consistorie, Geloof, hoop en liefde delen 
Dinsdag  10-mrt Spirit en Esprit 
Donderdag 12-mrt Open Emmaüskoffiemorgen  
Dinsdag 17-mrt Spirit en Esprit 
Dinsdag  17-mrt Chr. Vrouwenvereniging “De Ontmoeting” 
vrijdag 20-mrt Trouwdienst van Gera v. Alphen en Ries v. Blijderveen 
Dinsdag 24-mrt Spirit en Esprit 
Woensdag  25-mrt Maandelijks Avondgebed  
Woensdag  25-mrt Leerhuis Augustinus 
Donderdag 26-mrt Welkom aan Tafel 
Donderdag 26-mrt Open Cirkel 
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INFORMATIE  zie ook www.pgheusden.nl 

 

Predikant : Ds. F.W. Verbaas, Pelsestraat 8, 5256 AT Heusden. T: 0416-
531663. E: fw.verbaas@hetnet.nl 
 
Scriba (secretaris van de kerkenraad): Huib de Waal, Rubensstraat 9  
5156 AK Oudheusden. T: 0416-662568, E: scriba@pgheusden.nl 
 
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden:  
Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573 
 
Kosterij en de Open Hof: Ton en Nel van der Steenhoven, Breestraat 10, 5256 
ED Heusden. E: vander.steenhoven@hotmail.com 
T: 0416-662497 of 06-11297832.  
 
Kerkelijke ontvanger: Angela Schreuders,  Dr. Tjalmastraat 67, 4264 SC 
Veen. T: 0416-778103. ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61; RABO Bank: 
NL37 RABO 01217 07520 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden.  
E. fin.admi.pgheusden@gmail.com  
 
Diaconie: 
(ook voor aanvragen kerktelefoon en CD-opnames van diensten ) 
Dhr. D.J.C. Broer, Molenhof 18, 4261 XD  Wijk en Aalburg. T:  06-27 55 12 01/ 
0416-69 38 88  E: Diaconiepgheusden@hotmail.com. 
RABOBank:NL07RABO0121706605    
 
ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) 
Voorzitter: Hannelore Hartgers, Polsstraat 69, 4261 BR Wijk en Aalburg .  
T:0416-693098. RABOBank: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. ZWO. 
 
HVD (Hartelijk, Vriendelijk,  Dienstbaar): Penningmeester: Kora Mes, Gerard 
van Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936. 
Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden 
 
Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz. 
Nel Rijneveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com 
 
Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT 
Oudheusden. T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com. 
 

mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
mailto:scriba@pgheusden.nl
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