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Nummer 893 februari 2021 

MEDITATIE 

 

De nabijheid van het koninkrijk 
          

Ná het kerstfeest richt de kerk zich op de verkondiging van Johannes de Doper en 
daarna uiteraard nog meer op die van Jezus. 

Wat beiden verbindt, is de proclamatie van het koninkrijk van de hemel. Jezus toont 
zich in eerste instantie een leerling van Johannes door zich door hem te laten dopen, 

waarmee Hij aangeeft volledig achter diens boodschap te staan. Die bevat een 
schokkende, revolutionaire oproep: 'Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de 

hemel is nabij.' Bedenk dat de Sadduceeën niet geloofden in een leven na de dood 

en dat de Farizeeën een volstrekt andere verwachting hadden van de komst van de 
Messias. Jezus ontmoet daarom veel weerstand. Want alles wat Hij doet staat in het 

teken van dat andere koninkrijk, waarvan Hij de Koningszoon is. Zelfs zijn leerlingen 
tonen onbegrip, maar Hij geeft met veel geduld uitleg over het wezen van dat rijk, 

aan de hand van gelijkenissen: 'Het koninkrijk van de hemel is als ....'    
 

Toen mijn jongste zoon in het eerste jaar van de basisschool zat, zong hij op een 

avond voor het slapen gaan toegewijd het volgende versje: 'Hoger dan de blauwe 
luchten en de sterretjes van goud, woont de Here in de Hema, die van alle kind'ren 

houdt.' Had hij de juf verkeerd verstaan? Ik denk het, maar hij zal ook een helderder 
beeld hebben gehad van de Hema, met de diverse lekkernijen, dan van de hemel. 

Eerlijk gezegd vind ik het begin van het versje veel naïever: dat middeleeuwse beeld 
van een hemel achter de sterren, letterlijk oneindig ver weg. Het is dit beeld dat in 

latere eeuwen groot leed veroorzaakte, toen binnen de orthodoxie het ingeperkte 
hemelgeloof werd verbonden met de genadeloze leer van de uitverkiezing. Daardoor 

werd de afstand tussen hemel en aarde ook figuurlijk bijna onoverbrugbaar. 

Aangrijpend is de wijze waarop veel van onze (voor)ouders hebben geworsteld met 
een hemel die slechts voor een enkeling was weggelegd. De hel leek zoveel 

dichterbij. In sommige kringen vindt die worsteling helaas nog steeds plaats. 
 

Johannes de Doper zet het koninkrijk van de hemel in een ander, bevrijdend licht. 
Wij hoeven niet te reiken naar een onbereikbare hemel, want het rijk is nabij! De 

gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes maakt het duidelijk: We mogen deelhebben 
aan het feest, omdat de Bruidegom ons liefdevol tegemoet treedt. Het koninkrijk is 

niet statisch en kent geen grenzen; het is de ontmoeting met de Eeuwige en zijn 

Zoon, in verbondenheid met alle gelovigen. Levend vanuit de vergeving mogen wij 
al in het hier en nu, met vallen en opstaan, de weg van dat koninkrijk bewandelen. 
'Uw koninkrijk kome.' Zo bidt Jezus en met Hem de gemeente. Ooit zal de volledige 
vervulling van Gods liefde en van zijn gerechtigheid onder ons gestalte zal krijgen. 
Niet onbenaderbaar ver weg, maar daar waar wij zullen 'thuiskomen'. 

  Bert Nederlof                        
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KERKDIENSTEN  

 
Zondag  7 februari 

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas   

 Collecten: 1. Werelddiaconaat           
                2. Instandhouding van de eredienst    

                         3. Project Groen en Warm 

  
Zondag  14 februari 

10.00 uur Ds. C. Nieuwenhuizen 
17.00 uur Kerkelijk werker Dhr. N. van Splunder, Rotterdam, Spangen 

 Collecten: 1. Plaatselijk Jeugdwerk           

                2. Plaatselijk Kerkenwerk     
                         3. Project Groen en Warm 

 
Zondag  21 februari 

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Mevr. Ds. C. Schaap, Waalwijk  

 Collecten: 1. Noodhulp  “Kinderen in de knel”          

                2. Onderhoud Kerktuin    
                         3. Project Groen en Warm 

  
Zondag  28 februari 

10.00 uur Ds. H. de Leede, Amersfoort   

17.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
 Collecten: 1. Vluchtelingenwerk          

                2. Onderhoud Kerkgebouw   
                         3. Project Groen en Warm 

 

 

GEMEENTEBERICHTEN  

 

Aangescherpte maatregelen, ook in de kerk  
‘Nederland moet zich opmaken voor een lockdown die nog maanden kan duren,’ 

aldus ochtendblad Trouw op dinsdag 19 januari. Zorglijke woorden. Nog steeds 
worden weer te veel mensen ziek. Ziekenhuizen mogen niet overbelast worden. 

Het lijkt erop dat de scholen langer gesloten moeten blijven. Onze regering 

overweegt zelfs een avondklok in te voeren. Al die ontwikkelingen hebben ook 
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gevolgen voor onze kerkdiensten en ons gemeenteleven. Zo heeft de landelijke 
leiding van de Protestantse Kerk halverwege januari plaatselijke gemeenten 

geadviseerd om volledig te stoppen met gemeentezang, om zelfs geen 
voorzangers meer in te schakelen. De achtergrond van dit advies is een drama 

dat zich in de Protestantse Gemeente te Biddinghuizen rond Kerst heeft 

afgespeeld. Een groepje voorzangers nam voorafgaand aan de kerstdienst in 
een goed geventileerde kerkzaal een aantal liederen op, en besmette daarbij al 

zingend elkaar met het coronavirus. Resultaat: een handvol ernstig zieken en 
twee sterfgevallen. Ook speelt de zogenaamde ‘Engelse variant’ van het 

coronavirus mee, een variant die veel besmettelijker is dan het virus waarmee 
wij tot nog toe te maken hebben gehad. Vandaar het 

ingrijpende advies van de landelijke PKN. Het beleid van 

onze kerkenraad is dat wij de adviezen van de landelijke 
PKN volgen, en dus houden ook wij vanaf zondag 24 

januari onze diensten zonder ‘levende zang’.  Sindsdien 
maken we gebruik van allerlei alternatieven. Gelukkig is er 

via de moderne techniek veel mogelijk. Maar laten we 

eerlijk zijn: meevallen doet het niet. Op 7 februari zou het 
prachtige koor Voxtet uit Amersfoort een bijdrage leveren aan de dienst. Gaat 

niet door. Op zondag 21 februari zou onze Cantorij haar vijftigjarige jubileum 
vieren. Gaat ook niet door. Ons grote streven tijdens de coronacrisis is steeds 

geweest: samen de lofzang gaande houden. Maar wat als de ene na de andere 
mogelijkheid tot lofzang ons uit handen wordt gelagen? Het laatste couplet van 

Lied 512 troost mij, en misschien ook u: O Naam, eeuwige Ademtocht, / een 

sterveling ben ik, / als eens mijn eigen adem stokt /dan draagt mij Uw muziek. 
(FWV)   

 
Informatie over kerkdiensten, kindernevendienst en doordeweekse 

activiteiten.   

Zolang de tweede lock-down duurt, kunt u onze diensten via ons youtube-kanaal 
meemaken, te vinden op onze website www.pgheusden.nl . De kinderneven-

dienst wordt ook online voortgezet. Ik hoor daar mooie dingen over!  
Doordeweekse activiteiten in onze gemeente gaan eveneens, als het mogelijk 

is, online door. (FWV) 

 
Namen indienen voor vacature jeugdouderling: 

Op 24 januari a.s. in de ochtenddienst hebben we afscheid genomen van Wilco 
Honcoop als jeugdouderling. Gelukkig gaat hij enthousiast door als koster van 

onze kerk en beheerder van de Open Hof. Hierdoor is in de kerkenraad een 
vacature ontstaan. De kerkenraad nodigt stemgerechtigde gemeenteleden uit 

om, schriftelijk en ondertekend, aanbevelingen in te dienen van belijdende 

gemeente-leden die in aanmerking komen voor deze vacature.  Nominaties die 

http://www.pgheusden.nl/
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zijn voorzien van minstens tien handtekeningen van belijdende gemeenteleden 
zijn verzekerd van een plaats op de verkiezingslijst. Uiterlijk zaterdag 6 februari 

a.s. moeten deze namen zijn ontvangen door de scriba Huib de Waal, 
Rubensstraat 9, 5156 AK Oudheusden of per mail scriba@pgheusden.nl. 

 

Gerdien Troost wordt hoogleraar 

Van een (trotse) ds. Troost ontvingen we in december het volgende berichtje, 

dat hij graag met ons wil delen:  Gerdien Bertram-Troost, in 1979 geboren in 
Ermelo, geen onbekende in de Catharijnekerk van Heusden, is per 1 januari 
2021 benoemd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam tot hoogleraar. Ze krijgt 
daar de leerstoel Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief 
aan de Faculteit Religie en Theologie. Na een studie onderwijs- en 
ontwikkelings-psychologie aan de Universiteit Leiden, promoveerde zij in 2006 
aan de VU op het onderzoek ‘Geloven in bijzonder onderwijs. 
Levensbeschouwelijke identiteits-ontwikkeling van adolescenten in het 
voortgezet onderwijs’. De leerstoel speelt in op de maatschappelijke vraag hoe 
levensbeschouwelijke vorming in een seculiere samenleving gestalte kan 
krijgen. Dr. G.D. Bertram-Troost (g.d.bertram-troost@vu.nl) woont met haar 
man en twee kinderen in Oegstgeest.   

  

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 

In memoriam Nancy de Waal-Tessensohn 
 

Op Eerste Kerstdag is ons gemeentelid Olga Nancy de Waal-Tessensohn 

overleden, op 60-jarige leeftijd (Witboomstraat 63A, 4264 RV Veen). Ze is 
gestorven ten gevolge van een coronabesmetting. Haar dood is een onzegbaar 

verdriet voor haar man Ot, voor haar dochters Roxanne en Ruby en hun 
partners, en natuurlijk voor haar kleinkinderen die tegelijk haar buurjongetjes 

waren. Wat was ze dol op hen! En wat waren zij dol op hun oma! In een besloten 
afscheidsdienst, die gehouden werd op 3 januari, hebben we Nancy herdacht 

als vrouw en echtgenote, als moeder en oma, als gezinsmens, als vriendin. We 

hebben in herinnering geroepen hoe ze grote verliezen in haar leven zoals het 
overlijden van haar zoon Ramon in 2012 heeft gedragen. Kerstfeest zal nooit 

meer hetzelfde zijn voor de geliefden die ze achterlaat. De dag waarop wij de 
geboorte van Jezus gedenken en vieren zal voor hen altijd ook de dag zijn 

waarop zij Nancy moesten loslaten. Maar laten we niet vergeten dat wij ons, 

juist met Kerst, ook mogen troosten met het geloofsvertrouwen dat juist Jezus 
voor ons de dood heeft overwonnen en de deur naar de hemel geopend. Wij 

wensen Ot en zijn gezin, en allen die Nancy enorm zullen missen, veel 
menselijke kracht en goddelijke troost. (FWV)             

mailto:scriba@pgheusden.nl
mailto:g.d.bertram-troost@vu.nl
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In memoriam Corrie van Berk – van der Steenhoven 
Op dinsdag 12 januari is Corrie van Berk-van der Steenhoven overleden op 82-

jarige leeftijd. De laatste periode van haar leven werd zij verzorgd in 

Zorgcentrum Eikendonk te Waalwijk. Daarvoor werd zij enige tijd verzorgd in 
Zorgcentrum Sint Antonius in Heusden, omdat haargezondheid het niet meer 

toeliet om op haar eigen stek aan de Oudheusdensestraat te blijven wonen. De 
laatste levensfase van Corrie van Berk vormde een moeizaam slotakkoord dat 

eigenlijk niet bij haar levensloop paste. Want met haar man Cock van Berk, die 
in 2017 overleed, heeft ze juist zo’n mooi en hartelijk leven geleid! Corrie, 

geboren en getogen in Heusden en zus van o.a. onze voormalige koster Ton 

van der Steenhoven) was een vrouw met een krachtige persoonlijkheid. Haar 
leven met Cock werd gezegend met kinderen (Toos, Hans en Nettie) en 

bescheiden welvaart. Cock en Corrie hechtten aan een warm gezins- en 
familieleven, aan betrokkenheid op de omringende samenleving en aan de vele 

mooie vakanties die zij met elkaar mochten beleven. In 2014 begon Cock te 

tobben met zijn gezondheid. Corrie zorgde voor hem zo goed ze kon, maar 
kreeg ook zelf te maken met lichamelijke beperkingen. Op een gegeven moment 

werden zowel Cock als Corrie opgenomen in Sint Antonius. Na de dood van haar 
man in 2017, kwam er een sluier te liggen over het leven van Corrie. En ondanks 

alle zorg en aandacht die ze kreeg van haar dierbaren, werd die sluier alsmaar 
dikker. Op zaterdag 16 januari werd zij begraven na een besloten 

afscheidsdienst die werd geleid door ds. L. van Wingerden. Naast een citaat uit 

Psalm 139 heeft de familie de volgende woorden op haar rouwbrief gezet: 
Zoveel zorgzaamheid / Zoveel liefde / Zoveel gezelligheid / Zoveel 
bekommerdheid / Altijd recht uit het hart / Nooit omdat het moest / Sterk tot 
het eind.  (FWV)  

 

In memoriam Gerda Vos-Mans 
Ons bereikte ook het bericht dat op maandag 18 januari ons gemeentelid 

Geertrui (Gerda) Vos-Mans is overleden. Ze is 77 jaar oud geworden. Zij 
werd de laatste jaren van haar leven verzorgd in zorgcentrum Maaswaarden, 

locatie Wijkestein. Zij groeide op in Wijk en Aalburg als dochter van slager Mans, 

en vestigde zich eenmaal getrouwd met haar man in Heusden. Zij kregen samen 
twee zonen en een dochter. Ze was een rustige vrouw die het leven nam zoals 

het kwam. Ze kon genieten van kleine dingen. Graag bezocht zij de maaltijden 
van Welkom aan Tafel. En ze vond het fijn als we in de kerk aan haar dachten 

en voor haar baden. De uitvaart heeft plaatsgevonden in besloten kring.   
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UIT DE PASTORIE 

 
Ons dagelijks nieuws wordt nu al bijna een jaar grotendeels bepaald door het 

coronavirus. We worden bestookt door zorgen, onzekerheid en het gevoel onze 
vrijheid kwijt te zijn. Sommigen van ons hebben heel persoonlijk te maken met 

verlies en rouw. Maar laten we niet vergeten om ook oog te hebben voor de 
lichtpuntjes. Heel veel kan niet, dat is waar. Maar mensen worden extra 

behulpzaam. We krijgen weer oog voor elkaar, ook al kunnen we elkaar vaak 

niet zien.  We leren de gewone dingen van het leven opnieuw waarderen en 
vragen ons verwonderd af: waren die gewone dingen eigenlijk wel zo gewoon? 

We worden creatief, thuis, op het werk, in de kerk. We buigen problemen om 
tot kansen. We lezen oude Bijbelverhalen met nieuwe ogen. Zingen in de kerk 

kan voorlopig niet, maar thuis zingen we misschien meer dan ooit hardop 

psalmen en gezangen. Al deze lichtpuntjes wijzen ons een weg die leidt door de 
duisternis van de coronacrisis. Laten wij God voor die lichtpuntjes danken!  

Hartelijke groet, ook namens Marianne, Ds. Frans Willem Verbaas 
 

Beste gemeenteleden, 
Inmiddels loop ik vier maanden stage in de Protestantse Gemeente Heusden. 

Het is op vele manieren een stage ‘op afstand’. Gesprekken vonden op afstand 

plaats, veel diensten heb ik slechts op afstand kunnen volgen, vergaderingen 
hebben veelal online plaatsgevonden. Die afstand vraagt om creativiteit en 

flexibiliteit. Ik ben dankbaar dat het wel gelukt is om mijn stageopdrachten te 
kunnen doen. Ik heb een aantal keer catechese kunnen geven, een doopdienst 

mogen voor-bereiden en uitvoeren, gesprekken kunnen voeren en voor mogen 

gaan in diensten en avondgebeden. Bij al deze opdrachten heb ik kennis 
gemaakt met verschillende gemeenteleden, van jong tot oud. Bedankt voor al 

jullie hulp en lieve berichten. Ik heb me vanaf dag één welkom gevoeld in de 
gemeente en dankzij Frans Willem, de kerkenraad en vele gemeenteleden ben 

ik inmiddels goed wegwijs in de gemeente. Wat dat betreft voel ik me niet op 

afstand staan, maar betrokken bij de gemeente. Er zijn inmiddels vier maanden 
stage verstreken, dat betekent dat ik nog vier maanden in de gemeente 

aanwezig hoop te zijn, afhankelijk van de maatregelen in levenden lijve of op 
afstand. Ik hoop in ieder geval nog tweemaal in de gemeente voor te gaan, op 

7 en op 21 maart. Ook rondom de Lijdenstijd zal ik betrokken zijn, bij vieringen 
en projecten. We weten niet hoe het allemaal gaat lopen, maar we gaan met 

elkaar ons best doen om zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Zoals velen 

van u/jullie, had ik het liever anders gezien. Een volle kerk, samen Avondmaal 
vieren, samen koffie-drinken, samen eten, samen in gesprek. Ik hoor veel 

enthousiaste verhalen over allerlei initiatieven en projecten in Heusden, die nu 
geen doorgang kunnen vinden. Ik had er graag een ‘kijkje in de keuken’ 
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genomen, nu moet ik het slechts met de verhalen doen. Daarom herhaal ik nog 
maar eens het oproepje wat ik aan het begin van mijn stage heb gedaan, spreek 

mij vooral aan om te vertellen waar jullie mee bezig zijn en wat jullie bezighoudt. 
Dat mag in deze tijd natuurlijk ook via telefoon of e-mail. Een hartelijke groet 

voor u/jullie allen, 

                                                                                Matthea Klaasse-
Mesch 

 
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
Catechese, gesprekskringen en avondgebed (onder voorbehoud) 

Spirit, catechisatie voor 12-15 jarigen, wordt online gehouden op de volgende 

data: woensdag 3 februari, dinsdag 9 februari, woensdag 17 februari en dinsdag 
23 februari. De Eetgroep voor 16-19-jarigen op woensdag 24 februari in de 

Open Hof, gaat alleen door als de middelbare scholen tegen die tijd weer open 
zijn; we beginnen dan met koken om 17:00 uur. Het Maandelijks 

Avondgebed op woensdag 24 februari zal waarschijnlijk wel doorgaan, maar 
nog niet is bekend op welke wijze. Via de zondagsbrief en directe mailtjes 

houden we de vaste bezoekers op de hoogte. De Open Cirkel wordt online 

gehouden op donderdagavond 25 februari. De Solid Friends zijn weer online 
aan de beurt op zondagmiddag 28 februari, vanaf 14:30 uur. (FWV) 
 
  

VAN DE DIACONIE  

 

 

Geloven in Spangen 

De diaconie is ook dit jaar weer dankbaar voor het 
mooie bedrag én de reacties die de actie Geloven 

in Spangen tot nu toe heeft opgebracht. De actie 
heeft tot eind december het bedrag van € 

3.956,64 opgeleverd. Hiervoor konden weer ruim 130 pakketten met de eerste 

levensbehoeften door het team van Nico van Splunter bij gezinnen in Spangen 
die deze het hardst nodig hebben worden bezorgd. Dank voor “de warmte” die 

U hiermee aan het missionaire werk in de wijk Spangen hebt gegeven.  
 

Welkom aan tafel, Emmaüskring en Open koffiemorgens 
Aan het begin van een nieuw jaar waren we gewend aan een mooie start van 

Welkom aan tafel. De Emmaüskring deed iets speciaals en de Open 

koffiemorgens waren er ook weer. Helaas, helaas, niets van dit al kan voorlopig 

https://geloveninspangen.nl/
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doorgang vinden. Wat verlangen we naar de lijfelijke ontmoeting met elkaar! 
Natuurlijk proberen we zo goed als het gaat, het contact te onderhouden, maar 

het valt niet mee. Wanneer u iets wilt delen, schroomt u alstublieft niet en bel 
Joke en Bep even, tel. 662510. We wensen alle gasten, vrijwilligers en 

deelnemers moed en vertrouwen voor elke dag en heel graag naar we hopen, 

tot later. 
 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 
We zijn blij de nodige giften te kunnen melden, hoewel er bijna geen 
mogelijkheid is om bijvoorbeeld bij huisbezoek een gift met de bezoeker mee te 

geven. 
Ds. Verbaas ontving 2 giften à € 50,--; ouderling Willy v.d. Laan ontving € 10,-

- voor de kerk en ouderling Anita de Hoop ook € 10,--. Diaken Gera van 

Blijderveen ontving € 10,-- voor HVD, Diane Klop meldde een gift van € 25, ook 
voor HVD.  

Via de H.V.D. ontvangen 2 x € 10,-- 
bestemd voor de H.V.D. 

Hartelijk dank voor al deze giften. 

 

 
         
 
 
 

 

NAAM :  ACTIE KERKBALANS 2021 
TIJD  :  ZA 30 JANUARI – ZA 13 FEBRUARI 
DOEL  :  EEN LEVENDE GEMEENTE VOOR HEUSDEN                                
EN WIJDE OMGEVING 
HOE  :  O.A. VOLDOENDE FINANCIELE ARMSLAG 
WAARVOOR :  HET FACILITEREN VAN EEN LEVENDE                                          
GEMEENTE 
WAAROM :  DE LOFZANG GAANDE HOUDEN 
DOENERS :  !!!!  VRIJWILLIGERS  !!!! 
HOEDERS :  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
FOCUS :  U EN UW FINANCIELE MOGELIJKHEDEN 
UW REDEN :  DANKBAARHEID, BETROKKENHEID, 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA4Zau_qzQAhWBtRoKHUjOB7QQjRwIBw&url=http://kerkbalans.nl/&psig=AFQjCNGJqJ0ANevToNA_0XLeDlYzkvo3Og&ust=1479375748637900
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VERTROUWEN, BELANGRIJK,  JEUGD 
STREVEN :  € 100.000  
                      (een fractie hoger dan vorig jaar aan toezeggingen…!) 

 

GEEF VANDAAG 
VOOR  
DE KERK 
VAN MORGEN 
 
 

 

 

 
 

 

 
Gehouden collecten 

Hoe vaak is het al geschreven: Rare tijden…. ? Geldt ook voor de collectetellers: 
er wordt zo weinig gecollecteerd (ontvangen in de collectezak) in de kerk dat ze 

besloten een geplande telling maar ‘ns over te slaan. Dus dus geen opgave van 
december. In de volgende Vigilate komen we weer met cijfers aangaande 

fysieke en digitale collectes. 

 
Digitaal Collecteren: 

Een reminder: U geeft één bedrag voor drie doelen. U maakt uw gehele 
zondagse bijdrage voor de drie normale collecten (dus inclusief die van uw 

gezinsleden…) over als volgt: 

1.  Naar bankrekeningnr. NL37RABO0121707520 van de 
Protestantse Gemeente Heusden onder vermelding van  

‘coll zondag (datum)’;    of    
2.  U scant de hierbij getoonde QR-Code en volgt de 

instructies. Namens Diaconie en Kerkrentmeesters:  
Hartelijk dank voor uw medewerking en gaven!!! 

 

Knip deze QR-Code uit en plak `m op het keukenkastje !!! 
 
Komende collecten 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGkN3ngK3QAhVDPRoKHfEmDrYQjRwIBw&url=http://kerkbalans.nl/&psig=AFQjCNGJqJ0ANevToNA_0XLeDlYzkvo3Og&ust=1479375748637900
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Zondag 7 februari collecteren we voor het wereld diaconale werk van Kerk in 
Actie. Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de 

klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker 
voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst 

van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft 

direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in 
Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een 

ramp, maar hoe ze zich zo goed mogelijk op een 
overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te 

kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. Steun kerkelijke Bengaalse 
organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven. 

 

 
Op zondag 14 februari  wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk jeugdwerk. 

Dit bijzonder belangrijk werk binnen onze gemeente brengt 
natuurlijk ook kosten met zich mee, die gedeeltelijk met de 

opbrengst van deze collecte kunnen worden bestreden. 

Hierdoor is het mogelijk dat er elke week crèche, 
Kindernevendienst en catechisatie is, elke twee weken 10plus 

club en elke maand Solid Friends. Het jaarlijkse kamp vormt 
een hoogtepunt voor onze jongeren met de jeugddiensten, 

zoals afgelopen kerst in de open lucht waarbij ook 
buitenkerkelijke jeugd en hun (groot)ouders worden aangesproken. Dit alles 

doen we met als doel het verhogen van de onderlinge band van onze jongeren 

met elkaar, God en onze gemeente. De christelijke vorming van onze jeugd en 
toerusting voor het leven met God en de naaste is een verantwoordelijkheid 

voor onze hele gemeente. De jeugd is nu onderdeel van onze kerk en niet alleen 
de toekomst.  

 

Zondag 21 februari  wordt gecollecteerd voor het project kinderen in de knel 
van Kerk in Actie. Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven 

zonder bescherming van 
volwassenen. Kerk in Actie zet zich 

in voor kinderen en jongeren in 

kwetsbare situaties, zoals 
straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, 

zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een 
rol  krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te 

verbeteren. 
 



 11 

Zondag 28 februari  is de collecte bestemd voor Vluchtelingenwerk Heusden ten 
einde de exploitatie van het kantoor van VWH te kunnen voortzetten. Dit wordt 

met hulp van de diaconieën in en rond de gemeente 
Heusden ondersteund. ‘…Ik was een vreemdeling 

en jullie namen mij op…’ (Matteüs 25:35). 

Vluchtelingen, mensen die op de vlucht zijn voor 
oorlog en onderdrukking, die ons vragen om 

bescherming. Mensen uit een vreemd, ver land. We 
horen en lezen erover en vormen vaak onze mening 

door wat we zien in het nieuws en op 

internet. VluchtelingenwerkHeusden begeleidt vluchtelingen in Heusden bij hun 

asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geeft 
VluchtelingenWerkHeusden voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.  
 
 

 

OVERIGE BERICHTEN 

 

Dank 

Beste mensen, Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes 
en bloemen voor ons 60 jarig Huwelijk. Het was hartverwarmend. 

Henk en Dini van Wijk 
Bedankt! 

Als lezer van de Vigilate ontving ik ook de kerstattentie, het hart van glas in 

lood. Dit mooie hart heeft een zeer passende plaats gevonden op het fotoportret 
van mijn lieve echtgenote, die in november plotseling overleed. Ik wil iedereen 

zeer hartelijke bedanken voor dit geschenk. 
Zeer hartelijke groeten van Anne Wtenweerde uit Herpt 

Hartelijk dank voor de grote hoeveelheid bemoedigingen en goede wensen 

die ik uit Heusden en omgeving mocht ontvangen tijdens mijn Covid-infectie. 
Ze hebben een positieve invloed gehad op mijn herstel, maar ook op het 
uithoudingsvermogen van mijn familie!  Sinds 30 december j.l. ben ik thuis, 
en graag weer snel op het orgel ! Mede namens Jetty,  Nicolaas Olie 

Dank 

Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle blijken van 
belangstelling die wij mochten ontvangen. Het was hart verwarmend en heeft 

ons in deze tijd heel goed gedaan.       Vriendelijke groet Hans en Lia van 
Meerkerk 

 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/25#MAT-025-035
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Wij willen iedereen bedanken die het afgelopen jaar met ons hebben 

meegeleefd tijdens de spannende tijd van de longtransplantatie die onze 
jongste zoon Boudewijn moest ondergaan. Het risico van afstoting werd hem 
fataal en ten gevolge daarvan is hij is op 22 december overleden.  Hij mocht 
53 jaar worden. Voor uw gebed, de vele kaarten die we ontvingen en ook de 
telefoontjes na zijn overlijden hebben ons gesteund en goed gedaan.           
Heel hartelijk dank.     Henk en Betty 
Lammers. 

INLEVEREN KOPIJ 

 

Kopij voor het maartnummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 
16 februari inleveren bij Gijs Bouman, Pelsestraat 14 te Heusden,  

T 0416-662170.  Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl 

 
 

 

 

SAMEN (OP)WEG                                              

 

 

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. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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Nieuw gespreksmateriaal over kerk-zijn  

 

Waarom zijn we kerk? Wat missen we nu we maar beperkt kunnen 

samenkomen? Vragen die steeds dieper doordringen nu onze bestaande 

vormen van kerk-zijn onder druk staan. De GZB, IZB en HGJB zijn 

daarom een campagne gestart om samen na te denken over de kern van 

kerk-zijn in deze tijd. Om een goed gesprek in gemeenten te stimuleren, 

is een aansprekend aanbod van video- en gespreksmateriaal ontwikkeld. 

 

Hoe houden we het vuur brandend? Hoe houden we elkaar vast? Hoe houden 

we jongeren betrokken? Om deze en andere vragen draait in een serie korte 

video’s die in de afgelopen weken speciaal voor deze campagne is 

opgenomen. Bij elke video worden een aantal gespreksvragen aangereikt, 

maar ook verwerkingsvormen om het thema concreet te maken voor de eigen 

gemeente. De drie organisaties hopen dat dit materiaal bijdraagt aan de 

zoektocht naar nieuwe wegen om samen kerk te zijn in deze tijd. Het materiaal 

kan in kleine groepen, maar ook tijdens andere (online) bijeenkomsten 

gedeeld worden. 

Kijk voor meer informatie op de website www.daaromzijnwekerk.nl. Op 

Hervormingsdag 2020 verschenen ook 95 stellingen die gebruikt kunnen 

worden om het gesprek op gang te brengen.  

 

http://www.daaromzijnwekerk.nl/
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Kleurplaat 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 

 

https://nl.pinterest.com/pin/705728204087049434/
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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: kosterij@pgheusden.nl 

Open Hof: Breestraat 10, 5256 ED Heusden, T: 0416-662497 

 

Diaconie: (ook voor aanvragen kerktelefoon en CD-opnames van diensten 
)      Dhr. D.J.C. Broer, Molenhof 18, 4261 XD  Wijk en Aalburg. 

T:  06-27551201 / 0416-69 38 88  RABOBank:NL07RABO0121706605    
 

Kerkrentmeesters: Secretariaat: Postbus 34, 5256 ZG Heusden.  

T 0416-859754 E: kerkrenmeesters@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. fin.admi.pgheusden@gmail.com  

 
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:E:%20kosterij@pgheusden.nl
mailto:fin.admi.pgheusden@gmail.com
mailto:nelrijneveld@hotmail.com

