
 1 

Nummer 904 februari 2022 

MEDITATIE 

 
 
 
 

Goede gewoontes 

 
Soms is het goed om na te denken en bewuste keuzes te maken. Houd ik in een 

lastige situatie mijn mond of verhef ik mijn stem? Ga ik door op dezelfde weg, of 

kies ik voor een koerswijziging? Doe ik wat men van mij verwacht, of ga ik dit 
keer mijn eigen weg? En soms is het goed om niet te veel na te denken en 

bepaalde dingen gewoon te doen. Je kunt je telkens opnieuw afvragen of je wel 
zin heeft om dagelijks je tanden te poetsen, wekelijks het vuilnis weg te brengen, 

op tijd het gras te maaien, maar veel zin heeft dat niet. Sommige dingen moeten 
gewoon gebeuren.   

Maar er zijn ook twijfelgevallen. In mijn eerste jaar in Heusden twijfelde ik vaak 

als ik met de auto de Vesting verliet via de Wijkse Poort. Op het Burchtplein 
vroeg ik me dan telkens weer af: wat zal ik doen? Neem ik de omslachtige 

omweg langs de parkeerplaats om dan met een scherpe, lastige bocht de Wijkse 
Poort door te rijden, zoals eigenlijk moet? Of rijd ik gewoon eventjes rechtdoor, 

niet door maar langs de Poort, ook al is dat verboden, want er is daar 

eenrichtingsverkeer. De ene keer volgde ik braaf de verkeersborden, de andere 
keer koos ik voor het vlotte gemak. Tot ik op een dag op een tegenligger stuitte 

die niet van plan was voor mij te wijken. En gelijk had hij. Achteruit moest ik, 
plaatsmaken voor die ander, met de staart tussen mijn benen. Na die ervaring 

zette ik de knop om. Ik besloot mezelf nooit meer af te vragen of ik Heusden bij 

de Wijkse Poort op wettige of onwettig wijze zou verlaten. Ik gaf mijn 
automatische piloot de opdracht voortaan de verkeersborden te gehoorzamen. 

Iets meer stuurwerk, veel minder getob. Wel zo rustig.  
In de loop der jaren kan een mens leren wat voor hem of haar zinvolle 

automatismen zijn. Ik som er lukraak een paar op. De dag beginnen met gebed. 
Vriendelijk zijn. Iets moois proberen te maken van je dagelijkse werk. Altijd 

lichtpuntjes zoeken. Met aandacht eten. ‘s Avonds bedenken waar je dankbaar 

voor bent. Voldoende bewegen. De zondagse kerkgang. Af en toe even niets 
doen. Stuk voor stuk activiteiten waar je eigenlijk niet te veel over na moet 

denken. Die je gewoon moet doen. Omdat dat beter is.    
 

Ds. Frans Willem Verbaas 
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KERKDIENSTEN  

 
 

Zondag  6 februari 

10.00 uur Ds. E.J. de Ruiter, Amerongen  
17.00 uur Proponent Matthea Klaasse-Mesch, Waalwijk  

 Collecten: 1. Werelddiaconaat 

                              2. Instandhouding van de Eredienst 
                              3. Project Groen en Warm  

  
Zondag  13 februari 

10.00 uur Dr. C. Huisman, Apeldoorn   

17.00 uur Mevr. Ds. T. Bouw, Zaltbommel 
 Collecten: 1. Plaatselijk Jeugdwerk  

                               2. Plaatselijk Kerkenwerk 
                               3. Project Groen en Warm  

  

Zondag  20 februari 
10.00 uur Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout   

17.00 uur Ds. J. Meertens, Rhenen 

 Collecten: 1. Noodhulp in Ethiopië 
                               2. Onderhoud Kerktuin 

                               3. Project Groen en Warm  
  

 Zondag  27 februari 

10.00 uur Ds. P. van Midden, Bergambacht 
17.00 uur Ds. G. van der Linden, Waalwijk 

 Collecten: 1. Mercy Ships 
                               2. Onderhoud Kerkgebouw 

                               3. Project Groen en Warm  
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GEMEENTEBERICHTEN  

 

 

Kerkdiensten en gemeenteleven tijdens de huidige lock down   
De kerkenraad volgt de ontwikkelingen op corona-gebied op de voet. Halverwege 

januari (als dit stukje geschreven wordt) lijkt het erop dat er binnenkort weer 
kerkgangers mogen worden toegelaten tijdens de dienst. Dit zal waarschijnlijk 

fase-gewijs gebeuren, dus te beginnen met bijvoorbeeld vijftig kerkgangers per 

dienst. Dit lijkt de landelijke tendens, maar voor alle duidelijkheid: de kerkenraad 
moet zich hierover nog uitspreken! Ondertussen blijven basisregels als onderling 

1,5 meter afstand houden in de kerk, het dragen van mondkapjes tijdens 
verplaatsingen en goed ventileren blijven sowieso gelden. Via de Zondagsbrief, 

de website van onze gemeente en gemeente-mails houdt de kerkenraad u op de 
hoogte van de ontwikkelingen. In ieder geval blijven we onze kerkdiensten 

uitzenden via het youtubekanaal van onze gemeente, dat te bereiken is via onze 

website www.pgheusden.nl. (FWV)  
 

Afscheid van FWV  
Ik zou mijn afscheidswoorden een droevige toon kunnen geven, want corona 

werpt wel een schaduw over mijn laatste weken als predikant te Heusden. Van 

een ‘gewoon;’ afscheid is geen sprake. Ik had velen van u graag nog eens gezien 
en toegeknikt (over handen schudden spreek ik niet eens). Maar laten we vooral 

naar de lichtpuntjes kijken. Ik ben gedurende bijna acht jaar heel graag uw 
predikant geweest. Natuurlijk scheen niet altijd de zon, maar wel heel vaak. 

Zomaar een greep: ik mag een mooie gemeente en een verse kerkenraad 

achterlaten voor een opvolger. Ik heb veel lief en leed met u mogen beleven, en 
veel bijzondere gesprekken mogen voeren. Ik bewaar mooie herinneringen aan 

de evenementen van Wat bezielt Heusden?. En aan de warmte van Welkom aan 
Tafel. Herinnert u zich die prachtige panelen nog, voor in de kerk, die de zeven 

werken van barmhartigheid verbeeldden? Ik wel! Ik denk aan het jaar waarin we 
op een intensieve manier met een grote groep gemeenteleden de hele Bijbel in 

een jaar lazen, van kaft tot kaft. En aan de Isräelreis van 2016. En aan het 

enthousiasme waarmee onze jeugd de Afrikareis voorbereidde (ook al kon die reis 
tot nu toe niet doorgaan). Ik denk aan de manier waarop we met elkaar ondanks 

corona de lofzang gaande hielden. In het bijzonder staan enkele Pinksterdiensten 
me bij, diensten waar de Geest ons in mijn beleving echt bij de kladden greep. En 

hoe kan ik de startzondagen in de kerktuin vergeten, en dat het dan altijd weer 

mooi weer was. Maar ik koester ook de herinnering aan al die gewone zondagse 
kerkdiensten die toch niet gewoon waren, door een lied, een gebed, een 

schriftlezing, orgelmuziek, een filmpje, een paar woorden uit een preek. Dat alles 
bewaar ik dankbaar in mijn hart. Dat alles zorgt ervoor dat ik mijn laatste weken 

http://www.pgheusden.nl/
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in Heusden geen sip gezicht heb opzet. En u hopelijk ook niet. Er ligt wat mij 
betreft gewoon te veel moois achter ons, waarvan we in de toekomst dierbare 

herinneringen kunnen maken.  
Op zondagochtend 30 januari neem ik samen met Marianne afscheid van u, en op 

zondag 13 februari hoop ik verbonden te worden aan de PG Langezwaag/ 

Luxwoude/Jonkersland en de PG Tijnje/Terwispel. De intrededienst, die zal 
worden gehouden in de kerk van Tijnje, begint om 10:30 uur en is (ook 

naderhand) te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944.  We 
gaan wonen in de pastorie te Langezwaag. Ons adres wordt: ’t Hou 2a, 8404 GH 

Langezwaag. Telefoon: 0513 – 856992.  Vanaf 1 februari heb ik ook een nieuw e-
mailadres: fw.verbaas@gmail.com.  

Tot slot: ik hoop in de nabije toekomst, als de corona-belemmeringen de 

kerkgang niet meer zo belemmeren, weer eens voor te gaan in Heusden, zodat 
we elkaar dan alsnog ‘van aangezicht tot aangezicht’ kunnen  groeten. Tot die 

tijd: Ga met God! (FWV) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UIT DE PASTORIE 

 
Op 1 februari nemen Marianne en ik de kop van deze rubriek eens letterlijk, dan 

gaan we daadwerkelijk uit de pastorie aan de Pelsestraat. We hebben graag in dit 

grote huis gewoond. In de keuken en de badkamer was de temperatuur in de 
winter vaak behoorlijk laag, terwijl de brandstofrekening juist behoorlijk hoog 

was. Maar daar stond heel veel ruimte en sfeer tegenover. En een prachtige tuin. 
En een rijke geschiedenis. Zoveel predikantengezinnen die hier gewoond hebben, 

zoveel kerkelijk wel en wee dat hier is gepasseerd! Het was een voorrecht om 
deel uit te maken van deze rijke traditie. Een paar jaar geleden zat ik in mijn 

studeerkamer te werken, toen ik een stadsgids tegen een groepje toeristen 

hoorde zeggen (de pastorie had toen nog enkel glas): ‘En in dit pand woonde 
vroeger de dominee...’ Ik heb er nog altijd spijt van dat ik toen niet naar buiten 

ben gerend en een preek heb afgestoken om te bewijzen dat er nog altijd een 
dominee woonde in dit pand. Hoe lang er nog lang dominees blijven wonen aan 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944
mailto:fw.verbaas@gmail.com
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de Pelsestraat nr. 8 weet ik niet. Dat is aan de kerkenraad en de gemeente. Maar 
ik heb een stellig vertrouwen dat het evangelie van Jezus Christus nog heel lang 

verkondigd zal worden, in woord en daad, te Heusden, op welke wijze dan ook. 
Het ga u allen goed! Ook namens Marianne, ds. Frans Willem Verbaas 

 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
Catechese, gesprekskringen en avondgebed 

Het is helaas nog niet helemaal duidelijk welke groepsactiviteiten in februari doorgang 
kunnen vinden, nu onze gemeente eind januari vacant is geworden. Bovendien is het 

de vraag of activiteiten ‘echt’ of alleen digitaal kunnen plaatsvinden.  Onderstaande 
aankondigingen zijn dus onder voorbehoud. Of de Bijbelgesprekskring doorgaat op 

woensdagmorgen 2 februari, in de Open Hof om 10:00 uur, is nog niet bekend; de 
kerkenraad is nog op zoek naar een gespreksleider. Ga er maar van uit dat Spirit 

doorgaat op woensdag 9, dinsdag 15 en woensdag 23 februari, telkens om 19:00 
uur, online of in de bovenzaal van de kerk. De deelnemers van de Eetgroep voor 

16-19jarigen en de Open Cirkel worden persoonlijk benaderd wanneer deze 

activiteiten eind februari weer bij elkaar komen. Het Maandelijks Avondgebed 
wordt gehouden op woensdag 23 februari, om 19:15 uur, hopelijk weer in het koor 

van de kerk, anders online. (FWV) 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Aanvullende verkiezing van en diaken en ouderling. 

Omdat de kerkenraad nog niet op volle sterkte is, heeft de kerkenraad, na de 
gemeente geraadpleegd te hebben, in januari alsnog twee gemeenteleden 

verkozen tot een ambt. Het gaat om dhr. Jilles Versteeg uit Wijk en Aalburg, die 

verkozen is als diaken, en dhr. Peter van Harten uit Heusden, die verkozen is als 
missionair ouderling. Met terugwerkende kracht wensen wij hen wijsheid bij het 

nemen van een beslissing. Zodra bekend is of deze broeders hun verkiezing al 
dan niet hebben aanvaard, maakt de kerkenraad dat bekend. (FWV)  
 

VAN DE DIACONIE  

 

Welkom aan tafel, open koffiemorgens en Emmaüskring 

Met enige spanning keken we uit naar de persconferentie van 14 januari. Zou er 
weer iets mogelijk zijn voor onze bijeenkomsten waarbij juist de onderlinge 

ontmoeting centraal staat. Helaas, er komt wel iets meer ruimte, maar nog niet 
zoveel dat we WAT, de Emmaüskring en de koffiemorgens weer kunnen starten. 

Heel spijtig is ook, dat we nu geen fysiek afscheid kunnen nemen van ds. Frans 
Willem en Marianne Verbaas. We hadden gehoopt, dat dit zou kunnen tijdens een 
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speciale koffiemorgen in de kerk, maar het kan helaas toch niet. Heel 
teleurstellend. Namens alle deelnemers en vrijwilligers van WAT, de deel-

neemsters aan de Emmaüskring en de gasten van de open koffiemorgens wensen 
we ons predikantsechtpaar een gezegende tijd in Friesland. We hebben het erg 

gewaardeerd, dat we hen regelmatig ontmoet hebben bij WAT en in de andere 

kringen, altijd even belangstellend en hartelijk. 
Alle gasten en vrijwilligers van WAT, alle deelneemsters aan de Emmaüskring en 

alle bezoekers van de open koffiemorgens wensen we moed en vertrouwen en 
naar we vurig hopen, tot later! Wanneer u iets met ons wilt delen, kunt u bellen 

met Joke en Bep, tel. 662510. 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 

 U kent het motto nog?  

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN……… 
 
De Kerk van Morgen’…. Hoe zal er die uitzien? Naar wij hopen en vertrouwen een 

kerk met trouwe leden, een kerk die een belangrijke plaats inneemt in de stad en 
ommelanden. Een kerk die leeft, een kerk die helpt en ondersteunt, een lichtend 

baken in haar lokale en regionale omgeving…. 

Dat KAN de Kerk van Morgen zijn. Maar de 
Kerk van Morgen begint vandaag: bouw mee 

aan het fundament voor de Kerk van Morgen 
en wees ruimhartig in uw toezegging. 

Misschien niet alle, maar toch wel 90% van de 

Kerkbalans-enveloppen zijn aan huis bezorgd 
bij onze gemeenteleden door onze trouwe KerkbalansKoeriers. Coronaproof! Nu 

verzoeken wij u coronaproof te reageren. U kunt uw 2022-toezegging digitaal bij 
uw kerkrentmeesters bezorgen. Lukt het niet digitaal: roep de hulp in van Hans 

de Weerd 06 22 70 32 57 of  Rita Morelissen (kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl) 
 

We zoeken WINTERSCHILDERS.  De hele maand februari staat ingepland voor het 

schilderen van de twee grote zalen van de OPEN HOF. Hans 
de Weerd, Jilles Versteeg en koster Wilco Honcoop gaan zich 

daar voor inzetten. Maar…. Ze zoeken HULP, ASSISTENTIE!! 
Wie doet mee om de Open Hof weer glimmend en glanzend uit 

haar winterslaap te laten komen? Zie je het het zitten om een 
paar dagen mee te doen? Of een paar dagdelen? Uiteraard 

wordt er voor schilderspulletjes gezorgd en je inwendige mens 
zal niks te kort komen… Aanmelden bij Hans de Weerd, mob  

06 22 70 32 57; Jilles Versteeg 06 33 36 46 70 en Wilco Honcoop 06 54 63 51 87. 

 

mailto:kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl
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GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 

Ouderling Hennie de Waal ontving op huisbezoek €10,-- diaken Gera van 
Blijderveen-van Alphen meldde een gift van € 10,--. Via de H.V.D. ontvangen 

2 x € 5,-- en 2 x € 10,-- bestemd voor de H.V.D. Hartelijk dank voor deze 
giften. 

 

Gehouden collecten 
De hiernavolgende totaalsommen van december 2021  j.l. zijn onderwerp van de 

afgesproken verdeling 35% Coll van Diakenen / 65 % Coll van Kerkrent-
meesters: Per bank en ‘Mollie’ noteerden we voor de maand november:  

€ 2275,09, hetgeen inhoudt voor het Coll. van Diakenen € 796,28 en voor het 

Coll. van Kerkrentmeesters € 1.478,81. De volgende giften kwamen per bank en 
‘Mollie’ binnen: via ouderling Anita de Hoop € 10,-- van enkele niet nader te 

noemen gemeenteleden € 250,--; € 88,50; € 50,-- en  € 30,--. Met bestemming 
Vigilate € 10,--, bestemming Gebouwen € 30,-- en bestemming  HVD € 30,--. 

Tijdens de kerkdiensten werd in de maand december een totaalbedrag 
ingezameld  van € 2.928,53.Dat bedrag was inclusief bijdragen Kindernevendienst 

€ 32,35 en Offerblokken €8,-- en opbrengst Lichtjestocht € 235,--. De 

Oudejaarscollecte (voor CvK) liet € 19,50 zien. Resteert voor de afgesproken 
verdeling 35/65 € 972,35, zijnde voor College van Diakenen € 340,32 en College 

van Kerkrentmeesters € 632,03  Aan een ieder die een bijdrage leverde aan deze 
inkomsten voor ‘de kerk’ zeggen wij (Diakenen en Kerkrentmeesters): hartelijk 

dank! 
 
Komende collecten 

Op zondag 6 februari collecteren we voor het wereld 
diaconale werk van Kerk in Actie. In het noorden van 

Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te 
verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de 

wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, 

soms staan de velden onder water. Samen met de 
Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het 

dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst 
beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Daarmee krijgen boerinnen en 

boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige 

ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan 
bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in 

Noord-Oeganda via deze, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen 
bieden? 
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Op zondag 13 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 10 plus club en elke maand Solid Friends. 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 20 februari wordt gecollecteerd voor Noodhulp in Ethiopië. Door de 

klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië 
steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige 

regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen 
raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De 

Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon 

doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen 
aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te 

houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen 
droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten 

en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, 
zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt en Noodhulp kan worden 

voorkomen. Helpt u mee? 
 

Zondag 27 februari wordt voor Mercy Ships gecollecteerd. 

Mercy Ships gelooft dat medische zorg voor ieder mens 
beschikbaar moet zijn. Door middel van ziekenhuisschepen, 

vol professionele vrijwilligers, wordt chirurgische zorg 
toegankelijk gemaakt voor de allerarmsten. Mercy Ships 

streeft ernaar, in navolging van Jezus, het toonbeeld van 

liefde in actie te worden door hoop te geven en genezing te 
brengen.  

De data van het bezoek van Global Mercy aan Rotterdam zijn bekend. Het nieuwe 
ziekenhuisschip komt van 26 februari tot 14 maart 2022 naar Rotterdam! Het 

grootste ziekenhuisschip ter wereld wordt in deze 14 dagen officieel 

gepresenteerd aan het Nederlandse publiek. Hierbij hoopt men zoveel mogelijk 
mensen kennis te laten maken met de missie van Mercy Ships. Daarna vertrekt 

het schip naar Dakar, de hoofdstad van Senegal. Daar zal het schip voor het eerst 
ingezet worden waar het voor bedoeld is: het verlenen van medische zorg aan 

honderdduizenden mensen die dit dringend nodig hebben. Steunt u Mercy Ships 
hierbij? U kunt in Rotterdam met eigen ogen zien waar uw steun naar toegaat. 
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JEUGDWERK 

 

Paaswandeling 

We kijken terug op een mooie kerstwandeling in december. Er wordt nu 

nagedacht over een Paaswandeling om ook de blijde boodschap van Pasen te 
vertellen. We zijn daarom op zoek naar creatieve mensen en anderen die hun 

medewerking willen verlenen. Wil je meedoen, geef je dan op bij Marieke 
Rijneveld (06-49857969) of Marian Bok (06-12404621). 
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OVERIGE BERICHTEN 

 
Dankbetuiging 

Middels een berichtje willen een woord van dank uitspreken. In de eerste plaats willen 
we God danken voor de geslaagde operatie aan mijn hoofd. De behandelingen zullen 

nog wel enkele weken duren. Verder danken we de gemeente voor de voorbede die 
gedaan zijn. Ook dank aan ds. Verbaas voor zijn bezoek. Dank voor alle kaarten die 

we vanuit de gemeente mochten ontvangen.  Wij wensen iedereen een voorspoedig 
en gezegend 2022. 

  Corrie en Zweer Groeneveld 

Hartelijk bedankt 
Hierbij willen wij een ieder bedanken voor de steun en het medeleven met het 

overlijden van mijn man, onze opa en onze vader en schoonvader Gerrit 
Poorter. Dank voor de vele condoleances die we persoonlijk of per kaartje 

mochten ontvangen! Dit heeft ons veel steun gegeven.             Familie Poorter   

 
Bedankt 

Corry en Jaap van Harten waren blij verrast met het meeleven van onze 
gemeente tijdens ons ziekenhuisverblijf en daarna. We zijn dankbaar voor de vele 

kaarten, appjes, telefoontjes, mailtjes, bloemen en bezoekjes, die we ontvingen. 
We willen iedereen daarvoor hartelijk bedanken.      Groeten, Jaap van Harten 

 

Bedankt voor de vele gelukwensen en attenties die wij mochten ontvangen voor 
ons 40-jarig huwelijk.            Theo en Marja van Wijngaarden  

 
Dankwoord 

Lieve allemaal, de afgelopen tijd heb ik veel kaarten en bloemen ontvangen. 

Het doet me goed. Heel hartelijk dank daarvoor.  
Vriendelijke groet,  Cijnie Timmermans  

 
Persbericht 
Duo Virtuoso vertelt ‘Muzikale Verhalen’ tijdens 11e Nieuwjaarsconcert 

Op 29 januari 2022 wordt in de Grote Kerk in Heusden om 19.30 uur een 

bijzonder concert gegeven. Duo Virtuoso (pianist Mark Brandwijk en organist 

Reinier Korver) organiseert voor het elfde jaar op rij haar Traditioneel 
Nieuwjaarsconcert. Speciale gasten zijn de muzikanten Maurice van Dijk 

(trompet) en Jaap Klootwijk (slagwerk). 
Het programma is een interessante mix van ‘Muzikale Verhalen’ uit de klassieke 

muziek. Onder andere muziek van Bach, Bizet, Schubert, Piazolla en Jenkins 

passeert de revue. Daarbij presenteert het Duo zoals altijd verrassende 
arrangementen in gevarieerde instrumentcombinaties. Naast orgel en piano 

bespeelt Duo Virtuoso ook haar unieke Debain/Rodolphe-harmonium uit 1890.  
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Het concert is rechtstreeks te volgen – en terug te kijken – via het YouTube-
kanaal van Duo Virtuoso. Meer informatie is te vinden op www.duovirtuoso.nl.   

 
 

 

INLEVEREN KOPIJ 

 

Kopij voor het maartnummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 

15 februari inleveren bij Gijs Bouman,  
T 0416-662170.  Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl 

 

AGENDA   

 

 

Woensdag    2 februari Bijbelgesprekskring ??? 

Woensdag    9 februari Spirit 19:00 uur 

Dinsdag  15 februari Spirit 19:00 uur 
Woensdag 23 februari Spirit 19:00 uur 

Woensdag 23 februari Maandelijks Avondgebed 19:15 uur 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.duovirtuoso.nl/
mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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INFORMATIE  zie ook www.pgheusden.nl 

 
Predikant : Vacant:.  

Bijstand in het pastoraat: Ds. L. van Wingerden uit Den Bosch  

 
Scriba (secretaris van de kerkenraad): Huib de Waal, Rubensstraat 9 5156 AK 
Oudheusden. T: 0416-662568, E-mail: 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. 
 

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-mail: 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-mail nelrijneveld@hotmail.com 
 
Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT Oudheusden. 

T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com     

mailto:scriba@pgheusden.nl
mailto:kosterij@pgheusden.nl
mailto:kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl
mailto:nelrijneveld@hotmail.com

