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Nummer 892                             januari 2021 

MEDITATIE 

 
 
 

Een geïmproviseerde kerst 
 

We zouden er niet voor kiezen. Voor al die lege straten en scholen en kantoren. 
Voor al die gesloten winkels en restaurants. Voor kerkdiensten zonder 

kerkgangers. Voor een kerstwandeling door koude straten, in plaats van een 

kinderkerstfeest in een warme kerk – en dat dan zelfs die wandeling niet door 
kan gaan! We zouden het niet eens kunnen verzinnen: een kerstdienst zonder 

kerkgangers. Een kerstzangdienst waarin we niet uit volle borst mee kunnen 
zingen. Een kerstdiner thuis met hooguit drie  gasten. Om er toch wat van te 

maken, doen we stiekem alsof we zelf engelen zijn. Het is alsof ons land bezet is 

door een vijandelijke overmacht die luistert naar namen als: corona en covid19. 
Die bezetter kruipt ons behoorlijk onder de huid. Hij bederft zelfs ons kerstfeest. 

Terwijl we juist nu zo’n behoefte hebben aan lichtpuntjes.  En aan vrienden en 
familie die op bezoek komen.  En vooral aan het kind van Betlehem dat ontroert 

en inspireert. 
Maar wacht eens... was het 2000 jaar geleden zoveel anders? Ook toen 

bleef de horeca gesloten voor Jozef en zijn hoogzwangere vrouw. Ook toen 

moest er geïmproviseerd worden. Noodgedwongen zochten ze hun toevlucht in 
een stal. En toen hun kindje geboren werd, legden ze het bij gebrek aan beter 

maar in een voederbak. Gelukkig zorgden engelen met hun gezang nog voor wat 
feestelijkheid. De eerste kraamvisite bestond uit een paar ongewassen herders. 

Daarna kwamen er drie (niet meer!) vreemdelingen uit een ver buitenland langs, 

met heel bijzondere cadeaus trouwens. Jozef en Maria hadden er nooit voor 
gekozen om op deze manier de geboorte van hun eerste kind te vieren. Maar het 

werd iets onvergetelijks. Zelfs tweeduizend jaar later hebben we het er nog over. 
Over de geboorte van dat bijzondere kind, voor wie eigenlijk helemaal geen plek 

was, maar hij kwam toch, om onder ons te wonen, want hij was Gods eigen 
Zoon.              

We zouden nooit kiezen voor een geïmproviseerde kerst, zoals we dat in 

2020 moeten vieren. Maar misschien is het lang geleden dat we zo in de buurt 
kwamen van het echte kerstfeest...    

 
Ds. Frans Willem Verbaas  
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KERKDIENSTEN  

 
Vrijdag  1 januari 

10.30 uur Ds. F.W. Verbaas, Nieuwjaarsdienst 
 Collecte:   1. Stichting De Schuilplaats 

  
Zondag  3 januari 

10.00 uur Dr. C. Huisman, Meppel  
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas, Op adem komen in de Catharijnekerk 

 Collecten: 1. Woord en Daad 

                2. Instandhouding Eredienst 
                3. Project Groen en Warm 

 
Zondag  10 januari 

10.00 uur Ds. S. Jumelet, Zaltbommel 
17.00 uur Ds.  H.J. van Kapel 

 Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat 
                2. Plaatselijk kerkenwerk 

                3. Project Groen en Warm 

 
Zondag  17 januari 

10.00 uur Ds. P. van Midden, Bergambacht  
17.00 uur  Ds. F. H. J. Heikoop, Harmelen 

 Collecten: 1. Open Doors 
                2. Onderhoud Beeld en Geluid 

                3. Project Groen en Warm 

 
Zondag  24 januari 

10.00 uur  Ds. F.W. Verbaas, Afscheid jeugdouderling, voortzetting ambtsperiode 
scriba.  

17.00 uur  Diaken A. Soeterboek, ds. F. W. Verbaas, Interkerkelijke 
gebedswandeling. 

                 Collecten: 1. Red een kind  
               2. Onderhoud Kerkgebouw 

               3. Project Groen en Warm  

 
Zondag  31 januari 

10.00 uur Ds. L. van Wingerden, `s-Hertogenbosch 
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas 
 Collecten: 1. ZOA 
                2. Onderhoud consistoriekamer                 
                                3. Project Groen en Warm 
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GEMEENTEBERICHTEN  

 

 
Gevolgen van de tweede lock-down voor het kerstfeest in onze 

gemeente.   
Ik weet dat dit de eerste Vigilate van 2021 is, maar ik weet ook dat velen deze 

Vigilate nog voor het kerstfeest van 2020 zullen ontvangen en lezen. Dat biedt de 

gelegenheid om in te gaan op de gevolgen van de tweede lock-down die onze 
regering een week voor kerst heeft afgekondigd. Deze tweede lock-down 

betekent dat we een ongehoorde kerst gaan beleven in onze gemeente. Daags 
na de tweede lock-down heeft de kerkenraad op voorstel van het moderamen 

enkele ingrijpende maatregelen genomen. 1. We schakelen terug naar 

volledige digitale (kerst)diensten zonder kerkgangers. 2. Zolang de lock-down 
duurt stoppen we met de kinderdienst en de kindercrèche. 3. De interactieve 

kerstwandeling door de Vesting die de jeugdleiding heeft voorbereid wordt 
ingrijpend afgeslankt (zie voor verdere uitleg verderop in dit artikel)  

4. Doordeweekse activiteiten in de gemeente vervallen eveneens, tenzij ze online 
kunnen worden gehouden. Het is allemaal niet gering! De motivatie van deze 

besluiten is als volgt: A. In lijn met de landelijke lock-down willen we de kans op 

besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk beperken. B. We volgen hiermee 
adviezen van de landelijke kerkelijke organisaties. C. We willen solidariteit tonen 

met de lokale horeca en winkels en scholen die ook niets meer mogen. D. We 
willen voorkomen dat onze kerkelijke gemeente (al dan niet terechte) negatieve 

reacties oproept in de trant van: Die kerk gaat gewoon haar eigen gang. De 

kerkenraad beseft dat er ook redenen om juist wel optimaal gebruik te maken 
van de mogelijkheden die wij als kerk nu eenmaal hebben. We stellen de dertig 

kerkgangers die we nu mogen ontvangen waarschijnlijk teleur. En we houden ons 
toch al maanden aan de veiligheidsvoorschriften in onze grote Catharijnekerk? 

Bovendien gelden kerken al maanden niet meer als besmettingshaarden. Maar 
alles overwegende heeft de kerkenraad toch tot bovengenoemde maatregelen 

besloten, in de hoop dat het wijze maatregelen zijn.   

 
Wat betekenen de maatregelen concreet voor onze kerkdiensten? 

Tijdens de Kerstzangdienst en de dienst op Eerste Kerstdag zullen alleen 
‘medewerkers’ (organist, muzikanten, zangers, ambtsdragers, kosters, technici) in 

de kerk aanwezig zijn, geen kerkgangers. Voor de diensten op Oudejaarsavond 

en Nieuwjaarsdag geldt hetzelfde.  De traditionele ‘Snertdienst’ op zondagmiddag 
3 januari zal een gewone middagdienst worden, zonder snert, en zonder de 

bijdrage van de brassband O&U uit Wijk en Aalburg. 
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Wat betekenen de maatregelen concreet voor de Kerstwandeling? 
De wandeling is aangepast en vereenvoudigd. Tot en met 6 januari (Drie 

Koningen) kunt u vanaf 16:00 uur een routebeschrijving en een lampion 
meenemen uit een doos die bij de poort van de kerk staat. De routebeschrijving 

is ook te vinden op www.pgheusden.nl. Loop alleen met het gezin of met max. 

twee personen. Houdt voldoende afstand! De kerken (Catharijnekerk, Lutherse 
kerk, Mariakapel) blijven dicht. Er worden 3D-foto’s gemaakt van de kerststal en 

de tentoonstelling in de kerk, en die worden verwerkt in de QR codes. Via de QR-
code kunnen ook kaarsjes digitaal worden aangestoken. Zo kan de wandeling op 

eigen gelegenheid nog steeds worden gelopen.  
Ondertussen gaat ons Engelenproject gelukkig gewoon door. Wekelijks laten 

engelen iets van zich merken aan hun begunstelingen... En wat zijn we gezegend 

met de technische mogelijkheden om onze diensten uit te zenden via youtube!  
(FWV) 

 
Alle actievelingen bedank!   

Rondom de kerstvieringen is er dit jaar enorm veel werk verricht. Soms zichtbaar, 

soms onzichtbaar. Soms met een mooi en concreet resultaat, soms met een 
resultaat dat vanwege de tweede lock-down niet goed uit de verf kon komen. 

Maar aan de inspiratie en inspanningen van velen heeft het niet gelegen! Daarom 
hier een woord van dank richting alle noeste werkers: bedenkers en makers van 

de Kerstwandeling, de bouwers van de kerststal, de timmerman die de kribbe 
makte, de stagiaire, voorbereiders van de kerstdiensten, muzikanten, zangers, 

organisten, tekenaars, drukkers, kosters, leden van het Audio Visuele Team, 

jeugdleiders, bedenkers en rondbrengers van de prachtige glas-in-lood-hartjes, 
HVD-sters die de kerstattenties rondbrachten, verleners van hand-en-span-

diensten, kerkenraadsleden die het hoofd koel moesten houden, enz. enz. 
Bedankt voor jullie vele werk! (FWV)    

 

Algemene informatie over kerkdiensten, kindercrèche en speciale 
kinderdiensten  

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

‘medewerkers’ zullen in de kerk aanwezig zijn. Ook de kinderdiensten en de 

kindercrèche komen voorlopig te vervallen. (FWV) 
 

Afscheid jeugdouderling en ambtsvoortzetting scriba. 
Zoals al eerder vermeld heeft jeugdouderling Wilco Honcoop om persoonlijke 

redenen, en in overleg met de kerkenraad, besloten zijn ambt neer te leggen. 
Officieel en liturgisch zal dit gebeuren in de ochtenddienst van zondag 24 januari. 

In deze zelfde dienst zal onze scriba, Huib de Waal, zijn ambtsperiode die na vier 

jaar tot een einde is gekomen, verlengen met in ieder geval één jaar. Wilco, 

http://www.pgheusden.nl/
http://www.pgheusden.nl/
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bedankt voor je inspanningen, en veel succes met je kosterschap! Huib, geweldig 
dat nog wat langer onze scriba wilt zijn! (FWV) 

 
Interkerkelijke gebedsdienst voor de eenheid van christenen 

Op zondagmiddag 24 januari hopen we als Lutheranen, rooms-katholieken en 

protestanten samen te bidden voor de eenheid van de christenen. Dit gebed 
wordt gehouden aan het eind van de jaarlijkse Week van Gebed voor de Eenheid 
van Christenen.     
Al voor de afkondiging van de tweede lock-down is er een plan gemaakt om het 

gebed dit jaar de vorm te geven van een gebedswandeling die begint bij de 
Mariakapel aan het Burchtplein, die voert langs de Mariakapel en de Lutherse 

kerk, en die uitkomt in de Catharijnekerk. Dit leek ons toen heel corona-proof. 
Maar nu er een strenge tweede lock-down is afgekondigd, valt nog niet te zeggen 
welke uiteindelijke vorm de gebedsdienst zal krijgen. Maar bidden gaan we, op 

zondag 24 januari, om 17:00 uur, in de openlucht of in de Catharijnekerk. Volg 
de website en de zondagsbrief voor de bijzonderheden. (FWV)   

 

In memoriam Antonetta Maria de Bruijn-Ophorst 
Op maandag 7 december is Antonetta Maria de Bruijn-Ophorst overleden op 88-

jarige leeftijd. Zij werd sinds het voorjaar verzorgd in Wijkestein te Wijk en 
Aalburg. Geestelijk was zij al ernstig verzwak geraakt, maar het was het 

coronavirus werd haar fataal. Netty Ophorst werd geboren in Waalwijk als 
dochter van een schoenmaker. Vanwege haar huwelijk met Bertus de Bruijn 

verhuisde zij naar de Drietrompetterstraat, waar haar man een smederij had. Zij 

kregen drie kinderen: Ans, Willy en Bert. Begin jaren zeventig verhuisde het gezin 
naar Heesbeen, waar haar man al snel overleed. Om in haar onderhoud te 

voorzien, startte Netty een pedicure-praktijk.  De jonge weduwe had het niet 
makkelijk, maar vond veel steun bij de dorpsgemeenschap van Heesbeen. 

Ondanks haar zorgen was en bleef Netty de Bruijn een actieve vrouw: zij was 

actief in het maatschappelijk leven en won op een gegeven moment zelfs de 
schutterstitel ‘Koning van de Langstraat.’ Het overlijden van haar dochter Ans in 

2004 was een zware slag. Zij reed in die tijd vaak naar Ede om het gezin van Ans 
bij te staan. In 2008 verkocht zij haar huis in Heesbeen en verhuisde naar de 

Demer in Heusden. Netty maakte deel uit van een groep vriendinnen die 

inmiddels allemaal overleden zijn, net als hun mannen. Een generatie is 
voorbijgegaan. Zij hechtte belang aan haar geestelijke leven. Ze was niet erg 

kerks, maar wel erg op Jezus gericht. Van haar dochter Willy kreeg ik een 
indrukwekkende kersttoespraak te lezen die haar moeder in 1998 heeft 

gehouden. Uit die toespraak heb ik op dinsdag 15 december een gedeelte 
voorgelezen tijdens de afscheidsdienst in de Catharijnekerk, die in besloten kring 

is gehouden. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de Ned. Herv. 

begraafplaats van Heesbeen. (FWV) 
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WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 
 

 
Veel gemeenteleden, soms hele gezinnen, raakten in de afgelopen week besmet 

met het coronavirus. Allen beterschap gewenst! En voor alle lezers: Houd moed, 

heb lief! Voorts denken we aan alle gemeenteleden die, op welke wijze dan ook, 
door een moeilijke periode gaan. Moge God hen nabij zijn en geven wat zij nodig 

hebben. (FWV) 
 

Vakantie predikant. 
Van zaterdag 9 januari tot en met zondag 17 januari hoop ik van een verlate 

kerstvakantie te genieten. Mocht u in deze periode een predikant nodig hebben, 

dan kunt u zich wenden tot onze scriba Huib de Waal (tel. 662568). (FWV) 
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WAT BEZIELT HEUSDEN ?  

 
 Engelenproject in de adventstijd 2020 
Wat is er positief gereageerd op de oproep om een kerstengel te zijn om iemand 

te bemoedigen. Ook werden er veel mensen voorgedragen om door 

een kerstengel bezocht te worden. Zelfs zoveel, dat we niet 
alle aanvragen konden honoreren, ondanks het feit dat er ook 

engelen waren die meerdere adressen bezochten. Het was 
mooi, als engel gekoppeld te worden, soms aan een adres dat 

je zelf niet snel bedacht zou hebben, of aan een adres dat 
helemaal onbekend was. En wat is het gewaardeerd! Van 

diverse kanten ontvingen we reacties van verwondering om zo’n 

mooi anoniem gebaar. Van de kant van de ‘engelen’ hoorden we van het plezier 
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dat er beleefd werd aan het bedenken van een aardigheidje, iets lekkers of een 
knutselwerkje. Spannend was het ook, om iedere week weer ongezien de 

brievenbus of de stoep te bereiken en dan ook weer ongezien te vertrekken. Wat 
mooi, dat deze actie zo goed ontvangen is! Dank aan allen die zich ingezet 

hebben.  

                                   Missionaire werkgroep Wat bezielt Heusden? 
 

Kerstattentie in de brievenbus 
Alle gemeenteleden en de gasten van Welkom aan tafel ontvangen in de dagen 

op weg naar het kerstfeest een verrassing in de brievenbus. Een klein cadeautje 
en een prachtig kaartje als hart onder de riem.  Het is 

ook echt een hart, vol liefde vervaardigd in glas en 

lood, passend bij het kruisje dat rond Pasen 2020 
aangeboden is.  Een mooi symbool, aansluitend bij 

‘Houd moed, heb lief’. De bezorging was nog even een 
logistieke uitdaging, maar met hulp van o.a. Vigilate-

bezorgers en ouderlingen is het gelukt, waarvoor 

hartelijk dank. Ook dank aan degenen die alles zo secuur verpakt hebben. 
Wanneer u of jij geen pakje ontving, horen we het graag en wordt het alsnog 

gebracht. U kunt dit melden bij ouderling Anita de Hoop, e-mail 
anitadehoop@gmail.com  

 

UIT DE PASTORIE 

 

Uit de pastorie 

Een wonderlijke tijd maken we door. Maandenlang heb ik samen met actieve en 
creatieve leden van onze gemeente kerstvieringen voorbereid. En toen gooide 

een nieuwe lock-down opeens roet in al onze liturgische kerstdiners. We moeten 
improviseren dit jaar, het is niet anders. Ook het jaar 2021 zal in het teken staan 

van improvisatie. Maar laten we improviseren vol hoop 

en verwachting. Leert het kerstfeest ons niet dat juist 
in barre tijden het allermooiste licht gaat schijnen? Iets 

anders: in december is mijn roman over Augustinus 
uitgekomen. De ketter van Carthago kwam vanwege de 

corona met een beetje stille trom ter wereld, maar ik 
ben er niet minder blij mee. Het is een verhaal over 

heiligheid en rebellie geworden, en mocht u in de 

kerstvakantie nog om een spannend boek verlegen zitten: via de gebruikelijke 
kanalen (lokale boekhandel, bol.com, enz.) is het verkrijgbaar. Tot slot: moge de 

goede God ons allen zegenen met een hoopvol en gezond 2021! Hartelijke groet,  
ook namens Marianne, Ds. Frans Willem Verbaas 
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CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 

Catechese, gesprekskringen en avondgebed (onder voorbehoud) 
Voor alle hieronder genoemde kringen en activiteiten geldt dat zij in januari 

alleen echt, ‘fysiek’ doorgaan, wanneer de tweede lock-down tot een einde komt. 
Anders vinden de bijeenkomsten of online plaats of ze gaan niet door.   

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

woensdag 20 januari en dinsdag 26 januari.  De Eetgroep voor 16-19-jarigen 
wordt op woensdag 27 januari gehouden in de Open Hof; we beginnen met 

koken om 17:00 uur. Het Maandelijks Avondgebed wordt gehouden op 
woensdag 27 januari, om 19:15 uur in de kerk. De Open Cirkel wordt online 

gehouden op donderdagavond 28 januari. De Solid Friends zijn weer aan de 

beurt op zondagmiddag 31 januari, vanaf 14:30 uur. (FWV) 
  

VAN DE DIACONIE  

 
Welkom aan tafel, Emmaüskring en Open koffiemorgens 

Wat wordt ons geduld op de proef gesteld! Nog steeds kunnen we geen data 
melden in Vigilate voor Welkom aan tafel, de Emmaüskring en de Open 

koffiemorgens. Het spijt ons meer dan we schrijven kunnen, maar we moeten het 

ermee doen. We proberen met elkaar in verbinding te blijven, hoewel dat 
‘behelpen’ is. Wanneer u van uw kant iets wilt delen met ons, kunt u bellen met 

het vertrouwde telefoonnummer van Joke en Bep, tel. 662510. We wensen alle 
gasten, vrijwilligers en deelnemers vertrouwen en hoop voor elke dag.   

 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 

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 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 keukenkast 
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NAAM  :  ACTIE KERKBALANS 2021 
TIJD  :  ZA 30 JANUARI – ZA 13 FEBRUARI 
DOEL  :  EEN LEVENDE GEMEENTE VOOR HEUSDEN EN    
                      WIJDE OMGEVING 
HOE  :  VOLDOENDE FINANCIELE ARMSLAG 
WAARVOOR :  HET FACILITEREN VAN EEN LEVENDE GEMEENTE 
WAAROM :  GOD’S VLAM MAG NIET DOVEN 
DOENERS :  !!!!  VRIJWILLIGERS  !!!! 
HOEDERS :  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
FOCUS :  U EN UW FINANCIELE MOGELIJKHEDEN 
UW REDEN :  DANKBAARHEID, BETROKKENHEID, 
VERTROUWEN, BELANGRIJK 
STREVEN :  € 100.000  

      (een fractie hoger dan vorig jaar aan toezeggingen…!) 
 

GEEF 
VANDAAG 
VOOR  
DE KERK 
VAN 
MORGEN 
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GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 

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

mee te geven. Diaken Marian Schouten ontving voor Geloven in Spangen een 
gift van € 20,-- en diaken Gera van Blijderveen voor ‘de kerk’ ook een gift van 

€ 20,-- Via de H.V.D. ontvangen 1x € 20,-- , 1x € 15,-- , 2x€ 10,-- en 1x € 5,-- 

bestemd voor de H.V.D. Hartelijk dank voor deze giften. 
 

Gehouden collecten 
Wij, Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters, ontvingen in de maand 
november via Rabobank, ING-bank en via QR-code een bedrag groot € 3.008,00. 

We ontvingen via de ‘normale’ uitgangscollecten bij de uitgang na de eredienst 
een bedrag van  € 1.816,07 waarin een enveloppe voor Geloven in Spangen van 

€ 27,- en 3 enveloppen met in totaal € 45,--: giften vorige maand al verantwoord 

en binnengekomen via ouderling Anita de Hoop. 
Het College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters danken u voor alle 

bijdragen. 

 
Komende collecten 

Op 1 januari zal de diaconale collecte bestemd zijn voor het evangelische 
begeleidingscentrum “De Schuilplaats”. Dit is een landelijke, 

interkerkelijke instelling voor bijbels genormeerd 

psychosociale hulpverlening op maat, met vestigingen in 
o.a. Almkerk en Sprang-Capelle. De hulpverleners 

combineren professionaliteit met een aan de Bijbel 
ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de 

medemens. De Schuilplaats biedt op professionele wijze 

hulp aan jong volwassenen (17-45 jaar) die met problemen kampen: depressie, 
faalangst, trauma’s, gebrek aan structuur en ritme, moeite om met anderen om 

te gaan, enz. 
 

Zondag 3 januari is de collecte van de diaconie bestemd voor Woord en Daad. 
Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede 

vanuit Bijbels perspectief. Als bijbelgetrouwe 

Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, 
samen met lokale partners en betrokkenen uit 

relevante sectoren, mensen wereldwijd. Woord en 
Daad wil verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig 

bestaan voor armen en rijken en schept hoop en kansen om armoede te 
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overstijgen. Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de 
nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. 

Ondersteunt U dit mee? 
 
Zondag 10 januari  is de collecte voor het plaatselijke diaconaat. 

Nog steeds is er hulp nodig voor enige gezinnen en personen 
die om geheel uiteenlopende redenen (tijdelijk) financiële of 

maatschappelijke problemen hebben gekregen. Mensen in onze 
naaste omgeving, die we niet in de kou kunnen laten staan. 

Daarom staat de diaconie altijd klaar om daar waar nodig, acute 
nood te lenigen en vervolgens te zoeken naar structurele oplossingen. Uit 

ervaringen hebben we geleerd dat het al belangrijk is om een “maatje” te zijn 

voor deze mensen. Natuurlijk wordt binnen het plaatselijk diaconaat ook 
aandacht besteed aan ziekenzorg, het ouderen en gehandicapten werk en wordt 

ook de jeugd binnen onze gemeente niet vergeten. 
 

Zondag 17 januari is de collecte bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt 

christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. ‘Bid voor ons’, is vaak 
het eerste wat vervolgde christenen vragen. 

Gebed is het fundament én een belangrijk 
onderdeel van het werk van Open Doors. Open 

Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar 
landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en 

verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Het werk 

van Open Doors voor vervolgde christenen is mogelijk door Gods genade en 
zegen en de ondersteuning van duizenden christenen wereldwijd. Ondersteun dit 

werk met uw gebed en gift. 

 

Zondag 24 januari wordt voor Red een Kind gecollecteerd. Red een Kind is een 

relatief kleine organisatie en wil zoveel mogelijk 
kinderen uit de armoede laten groeien. De ambitie van 

deze organisatie is zichzelf overbodig maken. Dat 

klinkt misschien gek, maar denk er eens over na: zou 
het niet geweldig zijn als er geen kinderen meer 

zouden sterven aan de gevolgen van armoede? Als 
ouders overal ter wereld hun kinderen een toekomst 

kunnen geven? Red een kind gelooft in een aanpak die erop gericht is dat een 

dorp na zeven tot tien jaar geen hulp meer nodig heeft. Na die periode is er 
structureel zoveel verbeterd in het dorp dat het programma gestopt kan worden. 

De bevolking kan dan zelfstandig verder om te bouwen aan een kansrijke 

toekomst voor hun kinderen. Helpt u mee? 
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Zondag 31 januari 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 B. Honings, Laantje 10; 4251EL Werkendam naar Molenstoep 11; 

4261BG Wijk en Aalburg 
 

De heer M. de Vaan, Grote Kerkstraat 33; 4261BB Wijk en Aalburg naar 
Kroonhof 12; 4261TL Wijk en Aalburg 

 

Mevrouw A.H. Bekke, van Deelenstraat 29; 5156 
AL Oudheusden naar Lieshoutsedijk 37b; 5491RV Sint-Oedenrode 

 
De heer K.M.L.B. Vos en mevrouw G.A. Vos-Schotman van Grotestraat 75; 

4264RJ Veen naar Perzikstraat 3 c; 4261KC Wijk en Aalburg met dochter 

L.T.M. Vos en zoon N.P.L. en zoon N.F.J. Vos 
 

De heer R. van Wordragen, Suitbertusstraat 7; 5156CK Oudheusden naar 
Boterbloemstraat 26; 5321RR Hedel 

 
Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 

Mevrouw I.F. Lagas, Martinetstraat 9; 8044RE Zwolle naar Putterstraat 9; 

5256AM Heusden 
 

De heer C. Roozemond en mevrouw A. Roozemond-van der Gaag, 
Jan Bronnerplantsoen 21; 7425NZ Deventer naar Groenstraat 8A; 5255PH 

Herpt 
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OVERIGE BERICHTEN 

 

De Cantorij bestaat 50 jaar 

Vijftig jaar geleden, op 21 dec. 1970 is de Cantorij opgericht. Deze dag hebben we 
ondanks de aangescherpte coronamaatregelen, niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

Om dit moment te vieren, mochten de dames Ina Verhoeven, Kora Mes en Riet 
Roubos, die alle drie vanaf het eerste uur lid zijn, op die datum namens de Cantorij 

een mooi boeket in ontvangst nemen. Wanneer de omstandigheden het toelaten, 
hoopt de Cantorij haar jubileum in dit nieuwe jaar meer uitvoerig te kunnen vieren.  

 
 

Bedankt! 

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes 
na mijn val en  de operatie daarna. Hartverwarmend! 

Groetjes, Kees en Nicolien v.d. Water. 
 

 
Bedankt 

Bij deze iedereen bedankt voor de warme belangstelling tijdens mijn ziek zijn, in 
welke vorm dan ook.                Hannie Branderhorst  

 

Bedankt! 
Wij willen iedereen bedanken voor alle blijken van belangstelling tijdens onze corona-

aanval en daaropvolgende hartproblemen van Ton. Overweldigend waren de vele 
reacties uit de kerkelijke Gemeente Heusden.  Het lijkt wel dat we nog koster zijn!  

We hopen jullie volgend jaar nog een keer te ontmoeten. Door die nare corona 
hebben we nog niet eens echt afscheid kunnen nemen. Nogmaals heel hartelijk dank 

voor alle kaarten, telefoontjes…etc. Inmiddels gaat het weer goed met ons en dat 
wensen we jullie ook toe.       Groetjes van Ton en Nel van der 

Steenhoven 

 

JARIGEN 

 
 
Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden. 
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INLEVEREN KOPIJ 

 

Kopij voor het februarinummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 
19 januari inleveren bij Gijs Bouman, Putterstraat 38A te Heusden,  

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

AGENDA   

 

Woensdag 20 jan. Spirit 

Donderdag 26 jan. Spirit 

Woensdag 27 jan. Eetgroep 
Woensdag  27 jan.  Avondgebed 

Donderdag 28 jan. Open Cirkel 
Zondag 31 jan. Solid Friends 

   
 

 

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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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 

 
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  

 
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, 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:scriba@pgheusden.nl
mailto:kosterij@pgheusden.nl
mailto:fin.admi.pgheusden@gmail.com
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