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Nummer 895 april 2021 

MEDITATIE 

 
 

 
De Engel van het Leven 

 

Het is een heftige tijd met veel moeilijke dilemma’ s. Welke keuzes maken wij in de jungle 
van tegengestelde meningen? Veel problemen die het toneel van deze wereld beheersen 
dringen zich via de media dagelijks aan ons op, zoals klimaatverandering en leefbaarheid, 
discriminatie en machtsmisbruik, zelfverrijking en bittere armoede, social media-terreur en 
andere vormen van agressie. Te veel om op te noemen, om over het vreselijke coronavirus 
nog maar te zwijgen. We lijken te worden overspoeld door ontembare kwade machten, 
waarbij het goede dreigt te verbleken. Velen, waaronder nogal wat jongeren voelen zich 
depressief. De ingewikkeldheid van ons bestaan ligt als een grauwsluier over ons geloof in 
een hoopvolle toekomst. Kun je vandaag nog aankomen met het Paasverhaal, als we het 
leven in toenemende mate ervaren als een voortdurende lijdenstijd? 
We zouden zo graag wat meer de aanwezigheid van God ervaren. 
 

Bladerend door het Liedboek viel mijn oog op lied 259, een avondgebed van Michel van 
der Plas, waarin onze 'verzuchting' aan de orde komt: 

 

Zend ons een engel in de nacht als alles ons een raadsel is   
als ons de zekerheid en kracht ontvallen in de duisternis. 

 

Bidden om de komst van een engel lijkt nogal naïef. Geloven we daar nog wel in? Het is 
maar hoe we er naar kijken en vooral hoe we er naar luisteren. Want op deze 

'ongelofelijke' wijze laat God wel degelijk van zich horen. 
In het verhaal over Jezus verschijnen diverse keren engelen met de tijding van troost en 
bevrijding: 'Weest niet bevreesd, want ik verkondig u grote blijdschap!' 
De beschrijving van de engelen is duidelijk ondergeschikt aan hun missie. Hun niet 
alledaagse verschijning staat volledig in dienst van waar het werkelijk om gaat: de duiding 
van het onbeschrijfelijke wonder van Gods liefde. Dat wonder geschiedt als we niet meer 
weten waar we het zoeken moeten en we geen uitweg meer vinden. 
Op de Paasmorgen geeft God ons het leven terug, ook als het ons ontvalt in deze corona-
tijd. Want door het bloed van het Lam gaat de engel van de dood uiteindelijk en definitief 
onze deur voorbij. 
Het gebed van lied 259 wordt verhoord bij een geopend graf, waar het levenslicht 
binnendringt en waar Jezus, dé Engel van God, onze twijfel beantwoordt. We zullen nog 

vaak voor ingewikkelde keuzes komen te staan, maar we mogen leven in een 
verwachtingsvol heden, vervuld van een bevrijdend toekomstperspectief. Want uit  de 
diepte klinkt het vol overtuiging: 'Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan!'    
 

Ik wens u hoopvolle en gezegende Paasdagen. 
                                 Bert Nederlof 
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KERKDIENSTEN  

 

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag 
 Ds. F.W. Verbaas, Viering Heilig Avondmaal  

Om 10.00 uur, 14.00 uur en 19,30 uur 

 Collecten: 1. Hulp aan Oost-Europa           
                2. Onderhoud Beeld en Geluid 

                3. Project Groen en Warm   
                 Avondmaalscollecte “Geloven in Spangen” 

 
Zaterdag   3 april, Paaswake 

19.15 uur    Ds. F.W. Verbaas en jongeren uit de gemeente   

 
Zondag  4  april, Paasfeest 

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. J. Meertens, Rhenen  

 Collecten: 1. JOP   (Jong Protestant)       

                2. Instandhouding Eredienst 
                3. Project Groen en Warm     

 
Zondag  11 april 

 10.00 uur Ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle 

 17.00 uur Ds. L. van Wingerden, ‘s -Hertogenbosch 
 Collecten: 1. Plaatselijk Ouderenwerk           

                2. Instandhouding Predikantsplaats 
                3. Project Groen en Warm   

    
Zondag  18 april 

10.00 uur Ds. A.F. Troost, Ermelo   

17.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
 Collecten: 1. Stichting De Herberg           

                2. Onderhoud Kerkgebouw 
                3. Project Groen en Warm   

   

Zondag  25 april 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   

17.00 uur Ds. J. Dubbink, Uithoorn   
 Collecten: 1. Vakantieweek Gehandicapten            

                2. Kerkdienst Digitaal 
                3.  Project Groen en Warm   
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GEMEENTEBERICHTEN  

 
Samen Apart Pasen vieren.  
De Stille of Goede week die uitmondt in het Paasfeest is een hoogtepunt in het 

kerkelijk jaar. Hoewel we vanwege de coronatijd ‘met aangetrokken handrem’ kerk-
zijn, zullen  we deze week toch volop samen beleven en vieren. Zo wordt in deze 

week huis aan huis een paasgroet rondgebracht in Heusden, 
Oudheusden, Heesbeen en Herpt. En het team van Welkom aan 

Tafel biedt dit jaar de mogelijkheid om een feestelijke paasontbijt 

te laten bezorgen. En naast het aprilnummer  van Vigilate krijgen 
alle lezers van ons kerkblad daarom een boekje in de bus, waarin 

in beknopte vorm de liturgieën zijn afgedrukt van de diensten die in de 
Stille Week worden gehouden, van Palmzondag tot en met Eerste 

Paasdag. Veel gemeenteleden zullen deze diensten vanuit hun eigen huis meemaken, 
maar dit boekje, dat “Ik ben er voor  jou” als titel heeft, wil helpen om de weg die 

Jezus is gegaan toch met elkaar te gaan.– dat zal de inzet zijn van Pasen 2021. 
(FWV) 

 

Kerkdiensten in april 
Zoals het er nu naar uitziet kunnen er in april dertig kerkgangers per dienst aanwezig 

zijn in de kerk. We regelen dat zorgvuldig en voorzichtig: 
kerkgangers melden zich tevoren aan bij onze scriba 

(scriba@pgheusden.nl); wanneer we door de kerk lopen 
dragen we een mondkapje dat af mag wanneer we weer 

zitten; we houden zorgvuldig anderhalve meter afstand van 
elkaar; en een groepje voorzangers neemt de 

gemeentezang voor zijn rekening. Daarnaast vindt de 

kindernevendienst weer ‘in levende lijve’ plaats in de Open 
Hof.  Maar inmiddels zijn we gewend geraakt aan 

plotselinge veranderingen. Misschien zijn de maatregelen 
verder verruimd als het Pasen is, of juist opnieuw 

aangescherpt. Via de Zondagsbrief, gemeente-mails en de 
website kunt u zich op de hoogte stellen van de jongste 

ontwikkelingen. Ons Audio-Visuele Team heeft de 
afgelopen tijd in ieder geval niet stil gezeten om beeld en 

geluid van onze youtube-uitzendingen te optimaliseren. Hulde aan Thomas Rijneveld, 

Michel Stottelaar, Ies Schouten en alle andere techneuten die onze 
beelduitzendingen, te bereiken  via www.pgheusden.nl, mogelijk maken. (FWV)  

 
 

Viering Heilig Avondmaal op Goede vrijdag 
In 2020 hebben we slechts eenmaal het Heilig Avondmaal gevierd, op een corona-

mailto:scriba@pgheusden.nl0
http://www.pgheusden.nl/
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veilige manier, dat was in september.  Daarna werden de maatregelen opnieuw 

aangescherpt, zodat een avondmaalsviering niet tot de mogelijkheden behoorde. 
Omdat we naar verwachting in de diensten op Goede Vrijdag 
dertig kerkgangers kunnen ontvangen, heeft de kerkenraad 

besloten om op deze bijzondere dag drie diensten te houden, 
’s ochtends, ’s middags en ’s avonds, zodat we met negentig 

gemeenteleden, die dat graag willen, het avondmaal kunnen 
vieren. Het was ontroerend te merken hoe ambtsdragers, 

organisten en kosters zich direct beschikbaar stelden om deze diensten doorgang te 

laten vinden. Zo veel belang hechten wij er blijkbaar aan om samen op Goede Vrijdag 
in het delen van brood en wijn het offer dat de Heer voor ons heeft gebracht te 

kunnen gedenken! U kunt zich voor een van deze avondmaalsvieringen aanmelden 
via onze scriba Huib de Waal: scriba@pgheusden.nl.  Wanneer zij die op Goede 

Vrijdag makkelijk overdag ter kerke kunnen gaan kiezen voor de ochtend- of 
middagdienst, komt het met de verdeling vanzelf goed. (FWV)   

 

Oproep: stuur uw gebedsintenties voor Goede Vrijdag in  
In de veertigdagentijd van vorig jaar maakte Theo van Wijngaarden het mooie, 

eenvoudige houten kruis, dat sindsdien voor in de kerk staat. In de dienst op Goede 
Vrijdag zijn toen gebedsintenties (‘opgeschreven’ vragen, verdriet, zorgen, angsten, 

gebeden enz.) in een schaal verzameld en symbolisch bij het kruis gelegd. Op Stille 
Zaterdag zijn die gebedsintenties verbrand, en met dat vuur is de nieuwe paaskaars 

ontstoken. Dit jaar willen wij het in de diensten op Goede Vrijdag en tijdens de 
Paaswake op Stille Zaterdag opnieuw zo doen. Wie dat wil, kan zijn of haar 

persoonlijke gebedsintenties in een gesloten envelop (die niet zal worden geopend!) 

per post naar de pastorie sturen of zelf in de brievenbus gooien (Pelsestraat 8, 5256 
AT Heusden). (FWV)  

 
Lezing over Chevetogne op 21 april gaat niet door.  
Als voorbereiding op een kloosterweekend in het Belgische Chevetogne staat een 
lezing over Oosters Christendom gepland op 21 april in de Open Hof.  Vanwege de 

corona-beperkingen wordt deze lezing uitgesteld naar een nog onbekende datum. Het 

kloosterweekend zal eveneens worden uitgesteld naar een moment dat we onze 
bewegingsvrijheid weer terug hebben. (FWV)  

  

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 

In Memoriam Aaltje Schoenmakers-Terlouw 
Op zaterdag 27 februari is ons gemeentelid Aaltje Schoenmakers-Terlouw 
overleden, op de leeftijd van 93 jaar. De laatste jaren van haar leven werd Alie 
Schoenmaker verzorgd in Zorgcentrum Eikendonk te Waalwijk. In april van vorig jaar 

overleed haar man, Joop Schoenmakers aan corona, nu verliezen dochter Annelies en 

zoon Herman hun moeder. Alie Schoenmakers was een betrokken en actief lied van 

mailto:scriba@pgheusden.nl
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onze gemeente. Ze is voorzitter geweest van de HVD en was betrokken bij ‘Vrouwen 

van Oranje’. De laatste levensfase van Alie Schoenmakers is lichamelijk en mentaal 
niet makkelijk geweest. Maar wij doen haar recht door vooral haar vele goede jaren in 
dankbaarheid te gedenken. De uitvaartdienst in de Catharijnekerk heeft 

plaatsgevonden op donderdag 4 maart. Daarna is zij op de Heusdense begraafplaats 
ter aarde besteld bij haar man Joop, aan de kant van Oudheusden, de woonwijk waar 

ze zich zo enorm thuis heeft gevoeld.  (FWV)  

 
Dankbericht namens Sipke-Eric Feenstra 
Janny Feenstra laat ons namens haar broer Sike-Eric Feenstra (stichting SOVAK, 
Markt 60, 4261 DC Wijk en Aalburg) weten dat Sipke-Eric erg blij is met kaartjes en 

paaschocolaatjes die hij de laatste tijd ontving vanuit onze gemeente, o.a rond zijn 
62e verjaardag op 14 maart. Een tip: we maken Sipke-Eric vooral blij met 

afbeeldingen van dieren, bijvoorbeeld met een foto’s van het eigen huisdier. Namens 
Sipke-Eric en Janny: hartelijk dank!  

   
Op 14 februari werden Bart en Eline van Beurden-Klop (Von Gluckstraat 23, 5144 
HG Waalwijk) verblijd met de geboorte van hun dochter Fleur. Fleur werd een paar 

dagen na haar geboorte ‘met opstartproblemen’ in het ziekenhuis opgenomen, maar 
na een paar dagen mocht ze weer naar huis, naar haar ouders en grote broer Owen.  

Diaken Gerrit Klop (Van Goghstraat 7, 5151 ST Drunen), tevens grootvader van 
bovengenoemde Fleur, is half maart vanwege  een coronabesmetting opgenomen in 

het JBZ. .  
Dhr. Eddy Sack (Begoniastraat 26, 4261 CB  Wijk en Aalburg, verblijft halverwege 

maart nog steeds op de IC-afdeling van het Amsterdam VUmc. Zijn ziekenhuisadres 

is: Amsterdam UMC – Locatie VUmc, t.a.v. dhr. Eddy Sack, afdeling 7C – kamer 3, de 
Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.    

Mw. Elly Weck-Kruijf (Azaleastraat 21, 4261 CT Wijk en Aalburg) kreeg te horen 
dat ze een ernstige ziekte heeft. Haar staan een ingrijpende operatie en langdurige 

behandelingen te wachten.  
Dhr. Rens Wijgers (Mommersteeg 4b, 5251 HS Vlijmen) moest een spoedoperatie 

ondergaan, maar mocht snel weer naar huis.  
Dhr. Hans de Weerd (Wilhelminastraat 8, 4281 LN Andel) herstelt van een operatie. 

Dhr. Maarten Honcoop (Grotestraat 5, 4264 RH Veen) kreeg een nieuwe heup, 

maar kampt nu met een ‘onwillig’ been dat tijd nodig heeft om weer ‘willig’ te worden.  
Ook mw. Janneke de Hoop (Botermarkt 7a, 5256 AV Heusden) herstelt van een 

operatie, die zij heeft ondergaan in het Radboud UMC te Nijmegen.     
Mw. Lia van Meerkerk (Van Deelenstraat 90, 5156 AS Oudheusden) ondergaat een 

langdurige chemokuur.  

Dhr. Simon Rijneveld (Grotestraat 45, 5158 NA Heesbeen) ondergaat een 

langdurige medische behandeling, heeft veel geduld nodig, maar heeft zijn werk 

inmiddels weer gedeeltelijk hervat.     
Lotte en Roy Brandenberg (Ravelijn 24a, 4285 ED Woudrichem) hebben zich 

veel zorgen gemaakt over de zwangerschap van Lotte. Gelukkig is een flink deel 
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van deze zorgen inmiddels weggenomen.     
Niet alle namen van gemeenteleden die ziek zijn of een moeilijke periode doormaken 

worden hier genoemd. Laten we ook hen niet vergeten in onze aandacht en gebeden! 
 (FWV) 

 

UIT DE PASTORIE 

 
Een tweede corona-Pasen staat ons te wachten. Corona is een van oorsprong Latijns 
woord dat ‘krans’ betekent en waarvan ons woord ‘kroon’ is afgeleid. Met Pasen 

vieren we dat Christus de werkelijke kroon draagt, Hij heerst immers sinds de 

Paasnacht over leven en dood. Laat dat onze hoop zijn, dat het laatste woord niet is 
aan het coronavirus , maar aan de heerschappij van Christus. Laten wij ons in deze 

voorjaarsmaanden vasthouden aan de woorden van Lied 747: Eens komt de grote 
zomer, waarin zich ’t hart verblijdt!  Hartelijke groet, ook namens Marianne, Ds. Frans 

Willem Verbaas 
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
Vanwege coronamaatregelen kunnen omstandigheden in de loop van april wijzigen, 

dus let goed op de Zondagsbrief en de communicatie via de verschillende 

appgroepen!  Zoals het er nu naar uitziet ziet het programma in april er als volgt uit. 
Het catechisatieseizoen loopt tot Palmzondag, dus Spirit is dit seizoen alweer voorbij. 

Marianne Bok en ondergetekende hebben met de catechisanten in zowel de 
bovenzaal van de kerk als online mooie avonden beleefd! Op woensdagavond 7 april 

wordt het maandelijks avondgebed gehouden, om 19:15 uur. Aangezien we nog 
nooit dertig of meer deelnemers hebben mogen verwelkomen, is aanmelding vooraf 

niet nodig. Het avondgebed wordt ook via het youtubekanaal van de gemeente 
uitgezonden. Na 7 april pakken we het oude ritme weer op van: iedere laatste 

woensdagavond van de maand een avondgebed. Dus ook op woensdagavond 28 

april zal er een avondgebed zijn. De Solid Friends zijn weer welkom in de Open 
Hof op zondagmiddag 25 april, vanaf 14:30 uur. De Eetgroep voor 16-19jarigen 

hoopt weer ‘echt’ samen te komen en te koken op (eveneens) woensdag 28 april, in 
de Open Hof, om 17:00 uur. De Open Cirkel komt samen op donderdagavond 29 

april; hoe , ‘echt’ of online, dat wordt nog bekend gemaakt. (FWV) 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Verkiezing van een nieuwe jeugdouderling in mei 
Zoals bekend heeft de kerkenraad één vacature. De kerkenraad mist een 

jeugdouderling. In januari en februari heeft de kerkenraad daarom een oproep 
gedaan om namen van kandidaten voor dit ambt in te dienen. Daarop heeft de 
kerkenraad twee geldige nominaties ontvangen. Volgens de Plaatselijke regeling ten 
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behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Heusden dient de 
kerkenraad dan een verkiezing tussen beide kandidaten te organiseren. Maar in de 

Vigilate van maart publiceerde de kerkenraad een voorstel om bij wijze van 
uitzondering van de gebruikelijke verkiezingsprocedure af te wijken, a. omdat de 

coronacrisis het organiseren van verkiezingen ingewikkelder maakt, en b. omdat een 
van de voorgedragen kandidaten bij voorbaat te kennen gaf een eventuele verkiezing 

niet te zullen aanvaarden. In plaats van een verkiezing stelde de kerkenraad daarom 
voor de andere kandidaat rechtstreeks te benoemen. Op dit voorstel ontving de 

kerkenraad vanuit de gemeente echter enkele bezwaren. Daarop heeft de kerkenraad 

tijdens haar vergadering van 9 maart besloten om over te gaan tot het organiseren 
van een reguliere verkiezing tussen de twee voorgedragen gemeenteleden, te weten 

Marian Bok en Michel Janson. De verkiezing zal plaatsvinden op een corona-veilige 
wijze op vrijdagavond 28 mei en zaterdagochtend 29 mei. (Eerdere 

weekends in mei zijn telkens vakantieweekends.) Stemgerechtigde 
gemeenteleden zullen dan met inacht-neming van de dan geldende 

coronaregels door de hoofdingang de kerk betreden, een stembiljet 
ontvangen, in de kerk hun stem uitbrengen, en door de zij-uitgang de kerk weer 

verlaten. Nadere informatie over de verkiezing zal in de Vigilate van mei worden 

bekendgemaakt. Maar de kerkenraad hecht eraan de datum nu alvast met de 
gemeente te delen.          Met hartelijke groet, de kerkenraad  

  

VAN DE DIACONIE  

 

Welkom aan tafel, Emmaüskring en Open koffiemorgens 
Wat missen we de onderlinge gemeenschap en verbondenheid al zo lange tijd. Het 
spijt ons, dat we ook nog niet kunnen vertellen, wanneer er wél weer nieuwe 

mogelijkheden zijn. In de tussentijd proberen we zo goed als het gaat contact te 
onderhouden, maar we zijn er ons terdege van bewust, dat dit ook niet lukt, zoals zou 

moeten. Nochtans, laten we de moed niet opgeven! We wensen alle vrijwilligers en 
gasten van Welkom aan tafel, alle leden van de Emmaüskring en alle deelnemers aan 

de Open Emmaüskoffiemorgens een gezegend Paasfeest en hopelijk tot later!  
Wanneer u van uw kant iets wilt delen, kunt u terecht bij Joke en Bep van den Oever, 

(tel. 662510). 

 
Zaterdagochtend 17 april tussen 09.00 uur en 11.00 uur bij de kerk! 
De tijd van de voorjaarsschoonmaak is weer aangebroken, dus u zult vast wel 
draagbare kleding, schoenen of huishoudtextiel hebben die u niet meer draagt of 

gebruikt. Het is inmiddels traditie geworden dat de diaconie samen met Sam’s 
kledingactie de inzameling organiseert. De kleding kan bij het hek worden ingeleverd. 
Alles heel graag in een plastic zak verpakt. Wanneer het niet lukt zelf te komen en u 

wilt toch een bijdrage leveren, dan graag contact opnemen met diaken Broer: 06-
27551202 en het wordt bij u opgehaald. Miljoenen mensen moeten in rampgebieden 

zien te overleven. Sam's Kledingactie zet zich in voor deze mensen door 
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tweedehandskleding in te zamelen. De verkoop van deze kleding levert geld op dat 
direct wordt besteed om de nood in rampgebieden te 

verlichten. Sam’s kledingactie werkt daarbij zeer nauw 
samen met diverse partners, waaronder ontwikkelings-

organisatie Cordaid Mensen in Nood. U kunt op een heel 
eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, een bijdrage 

leveren aan noodhulp, wederopbouw en preventieprojecten 
van Cordaid Mensen in Nood. Zo zijn wij  ‘Samen goed voor elkaar’. 

 

Geloven in Spangen  
Wij hadden u de tussenstand van de actie ‘Geloven in Spangen’ al doorgegeven, maar 

u hebt de eindstand nog van ons tegoed. De diaconie is dankbaar dat de actie 
uiteindelijk het mooie bedrag van € 4.576,00 heeft opgebracht en dat het team van 

Nico van Splunter hierdoor veel gezinnen met een pakket heeft kunnen ondersteunen. 
Nogmaals dank voor ‘de warmte’ die u hiermee aan het missionaire werk in Spangen 

hebt laten blijken. 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 

Kerkbalans 2021 
U kreeg regelmatig een ‘thermometer’ te zien waarop de stand van onze 

Kerkbalansactie te zien was. Die stand was bij het schrijven van dit stukje ruim  
€ 75.000. Niet niks natuurlijk, reden om dankbaar voor te zijn….! Maar…. (in 

kerkelijk-financiële zin zijn er altijd ‘maar-en’ ….): we deden bijna 400 oproepen de 
deur uit en we noteerden tot nu zo rond de 225 reacties. Dus we wachten nog op 

laten we zeggen zo’n 170 reacties. Waarom zagen we die nog niet binnen komen? 

Zoveel redenen: vergeten (onderin de postlade); nog geen tijd gehad (tja, 
prioriteiten); ik heb ’t geld niet (ja, ook binnen onze gemeente doet zich zoiets 

voor) onverschilligheid (ik zal nog wel zien); geen betrokkenheid (die kerk zegt 
mij niks meer); nou effe niet (misschien na de c-crisis weer?); ik vind ’t veel te 

moeilijk dit jaar ( bel dan een kerkrentmeester: Carin Zuidema 06 26 03 64 92 of 
Hans de Weerd 06 22 70 32 57). Hoe dan ook: voor ’t eerst sinds vele jaren gaan we 

Kerkbalans-herinneringen verzenden. Dus wie nog niet reageerde, met respect voor 
degenen die dit jaar het geld gewoon niet kunnen missen, die ontvangt een 

vriendelijke brief om toch nog ‘ns een bijdrage te overwegen. Onder het motto: Geef 

vandaag voor de Kerk van Morgen!  

 

Kerkbalans 2020 (!) 
Wellicht is het er bij sommige gemeenteleden ‘doorheen geglipt’, maar we zien in 
onze boekhouding dat er toezeggingen zijn gedaan in 2020 met betrekking tot 
vrijwillige bijdragen (= Kerkbalans), maar die toezeggingen zijn nog niet omgezet in 

daden, lees geld overmaken. Tot die gemeenteleden zeggen we: kom op, laat ons 
niet in de steek, kom uw belofte na… 



 9 

In mei gaan de kerkrentmeesters over dit onderwerp een persoonlijke brief schrijven 
aan bedoelde ‘toezeggers’ met het verzoek om alsnog ‘bijdrager’ te worden.  

 

 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 
Ds. Verbaas ontving 2 giften : 1x € 40,-- en 1x € 50,--. Nel Rijneveld meldde 

€ 20,-- voor de Paasontbijtjes. Via de H.V.D. ontvangen 1 x € 25,-- en 1 x € 20,-- en 1 
x €10,-- bestemd voor de H.V.D. Hartelijk dank voor deze giften. 

 

Gehouden collecten 
De volgende totalen per maand zijn onderwerp van de afgesproken verdeling  

35% Coll van Diakenen / 65 % Coll van Kerkrentmeesters: Per bank en ‘Mollie’ 
noteerden we e.e.a. als volgt: december € 3.870,75; januari € 2.244,35 en februari  

€ 2.586,95.Tijdens de kerkdiensten (deels zonder bezoekers maar wel betrokkenen in 
functie en deels met 30 bezoekers plus betrokkenen in functie) zagen we de volgende 

collecte-totalen: december € 942,65 en januari plus februari € 502,15 Aan een ieder 
die een bijdrage leverde aan deze inkomsten voor ‘de kerk’ zeggen wij (Diakenen en 

Kerkrentmeesters): hartelijk dank! 

 

Komende collecten  
Goede Vrijdag 2 april is de collecte bestemd voor Hulp Oost Europa. Stichting Hulp 

Oost-Europa ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties 

in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het 
gebied van gemeenteopbouw. Dat kan zijn door het opleiden van 

het kerkelijk kader, het uit geven van christelijke lectuur en het 
bieden van christelijke zorg of onderwijs. HOE: Geloof(t) in opbouw, geestelijk: met 

behulp van God wordt in Oost Europa aan Zijn koninkrijk gebouwd, praktisch: samen 

met de mensen in Oost Europa wordt ondersteuning gegeven waar nodig is, 
appellerend: deze manier van werken maakt het verschil in levens van mensen. HOE 

vraagt uw steun in gebed en met een bijdrage. 
Zondag 4 april   zal de diaconie-collecte bestemd zijn voor JOP. JOP staat voor Jong 

Protestant, de jeugdorganisatie van de PKN. Bouwen aan een kerk van en voor 
mensen van alle leeftijden. Dat is het verlangen en de ambitie van 

JOP. Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. 
Vrijwilligers en professionals geven daar in het jeugdwerk vorm 

en betekenis aan. JOP doet dat voor alle kinderen en jongeren, 

zowel binnen als buiten de kerk. Zo ondersteunt JOP projecten 
om samen een gemeenschap te vormen en te ontdekken wat geloven in God en het 

volgen van Jezus Christus kan betekenen in het dagelijkse leven. Steun JOP en bouw 
mee aan de kerk, zo kunnen we zoveel mogelijk kinderen en jongeren bereiken en 

betrekken bij het jeugdwerk.   
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Zondag 11 april is de collecte bestemd voor de plaatselijke 

ouderenhulp. De opbrengst zal gebruikt worden om de kosten te 
bestrijden van de ouderenbijeenkomsten en ouderenreis. Van harte bij 

u aanbevolen. 
Zondag 18 april  is de collecte bestemd voor De Herberg. “God wijst mij een weg als 

ik geen uitkomst zie”. De Herberg, een pastoraal en 
diaconaal centrum in Oosterbeek, wil als verlengstuk van de 

kerkelijke gemeenten een tijdelijk huis en geestelijke 

begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, 
even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op 

levensvragen. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbel-
besprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. De 

gasten worden geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te 
(her)vinden. Helpt u hen mee? 

Zondag 25 april is de diaconiecollecte bestemd voor de Interkerkelijke Stichting 
vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het Land van Heusden en Altena en de 

Langstraat. Deze stichting, ondersteunt door de diaconieën, organiseert ieder jaar een 

vakantieweek voor lichamelijk gehandicapten uit de regio in het zorghotel Nieuw 
Hydepark van de PKN te Doorn. Steunt u ook deze vakantie voor mensen die het 

nodig hebben? 
 

KOMEN EN GAAN 

 

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente 

De heer C.J. van de Wetering, Grotestraat 67; 4264RJ Veen naar Grote Kerkstraat 
20 c; 4261BD Wijk en Aalburg. 

Mevrouw K. Meijer, Breestraat 18; 5256ED Heusden naar Breestraat 16; 5256ED 
Heusden 

Vertrekkende gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 

Mevrouw A. Cadée –van Leeuwen, Wieldijk 3; 5256AG Heusden naar Kerkstraat 
125; 5261CV Vught 

 

JEUGDWERK 

 

Bericht vanuit de kindernevendienst  
Wat een bijzonder jaar en wat wordt er een flexibiliteit van 

iedereen verwacht. Gelukkig kon de kindernevendienst het 
afgelopen jaar in verschillende vormen gewoon doorgaan. 

Daarbij steeds meer gebruik maken van verschillende media-

technieken. Dankzij alle technische mensen. We leren nog 

steeds! 
Uiteindelijk hopen we dat alles weer zoveel mogelijk terug gaat naar het ‘oude’ en dat 
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we met iedereen in de kerk de diensten kunnen vieren. Maar we zijn tot nu toe echt 
gezegend met de kinderdienst in de Open Hof en de interactie met de kerkdienst. 

Gezocht leiding en assistenten: Ter versterking van het team zijn we nog op zoek 
naar mensen die de kindernevendiensten willen leiden!  Zowel leiding als assistenten. 

Leeftijd doet er niet toe en een mooie mix van mannen en vrouwen maakt het alleen 
maar leuker voor de kinderen. Het gaat om het enthousiasme om met de kinderen op 

een eigentijdse manier in gesprek te gaan over wat de Bijbel ons nu te vertellen 
heeft.Wil je wat meer informatie, neem dan contact op met: Mariëtte Duijster via 

0613892480 of via kindernevendienst@pgheusden.nl  
 

JARIGEN 

 
2-apr Dhr. L. Wijgers Mommersteeg 4 B, Vlijmen 
6-apr Dhr. H. Kosters Van Ruysdaelstraat 8 
6-apr Mevr. E. Christ - Koenen Herptsestraat 13 
7-apr Mevr. G. Soussi - de Raden Irenestraat 21 
11-apr Mevr. T.H. van Gent - Circkens Gerard van Oostromstraat 1 
11-apr Mevr. G.M. Akkerman - Agtersloot Ossenwaard 30, Wijk & Aalburg 
12-apr Mevr. E. v. d. Maaden – v. Tilborg Geraniumstraat 5, Wijk & Aalburg 
14-apr Dhr. M.C. Kuijsten Herptseweg 8 
15-apr Dhr. C.B. Kolff Van Deelenstraat 91 
15-apr Mevr. J.G. Timmermans - de Bruijn Hofstraat 2 a, Veen 
18-apr Mevr. G. Kipping - Pijlman Putterstraat 37 
18-apr Mevr. J.C. Swildens - de Graaff Putterstraat 28 
20-apr Mevr. C.G. van Harten – v. Buuren Dorpsstraat 31 Bruchem 
25-apr Dhr. G.A. Weck Azaleastraat 21, Wijk & Aalburg 
29-apr Dhr. D.J. de Waal Herptseweg 1 
29-apr Mevr. M.J. Wervers Cederstraat 4 C, Drunen 
30-apr Dhr. J. van der Mooren Witboomstraat 65, Veen 

 

INLEVEREN KOPIJ 

 
Kopij voor het meinummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag20 april a.s. 

inleveren bij Gijs Bouman, Putterstraat 38A  te Heusden, T 0416-662170.  Liefst via e-
mail g.a.bouman@freeler.nl 

 

AGENDA   

 

Woensdag 7 april Avondgebed 19:15 uur 
Zondag  25 april Solid Friends 
Woensdag  28 april Avondgebed 19:15 uur 
Woensdag  28 april Eetgroep 16 – 19 jarigen om 17:00 uur 
Donderdag  29 april Open Cirkel 

mailto:kindernevendienst@pgheusden.nl
mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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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 
Postadres: Postbus 34, 5256 ZG Heusden 

 

Kosterij  en de Open Hof 
Kosterij: Connie Honcoop (T: 06-15094594) en 

Wilco Honcoop (T: 06-54635187). E-mail: kosterij@pgheusden.nl 
Open Hof: Breestraat 10, 5256 ED Heusden, T: 0416-662497 

 
Kerkrentmeesters: Secretariaat: Postbus 34, 5256 ZG Heusden Tel: 0416-

859754 Email: kerkrentmeesters@pgheusden.nl 
 

Kerkelijke ontvanger: Rita Morelissen, Van Deelenstraat 98, 5156 AT 

Oudheusden. T. 06-14 696604T ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61; RABO Bank: 
NL37 RABO 01217 07520 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden.  E. 

kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl 
 

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  RABOBank:NL07RABO0121706605    
 

ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) Voorzitter: 

Hannelore Hartgers, De Wiek 26, 4261XR Wijk en Aalburg  
Tel 0616952524. 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:scriba@pgheusden.nl
mailto:kosterij@pgheusden.nl
mailto:kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl
mailto:nelrijneveld@hotmail.com

