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Nummer 903 Januari 2022 

MEDITATIE 

 
 
 

Een brandende kaars in een nacht vol twijfel 
  

Tijdenlang, met name vanaf de 18e eeuw, stond het persoonlijk zielenheil centraal in het 
rechts theologisch denken. Ik werd daar nog eens heftig mee geconfronteerd, toen ik vorig 
jaar meewerkte aan de totstandkoming van een boek over de familie van mijn vaderszijde. 
In de orthodoxe en de afgescheiden orthodoxe kerken was de leer van de uitverkiezing 
alles bepalend in de godsdienstbeleving: Slechts enkelen waren uitverkoren, de rest 
wachtte voor eeuwig het hellevuur. 
Ik had een oudtante die zeker wist dat zij tot een van die enkelen behoorde. Tegen mijn 
oma – een lievere vrouw heb ik nooit gekend – vertelde zij, dat dit voor háár helaas niet 
was weggelegd. Wat een worsteling voor mijn oma en voor de velen die onder het juk van 
deze kille hooghartigheid zijn doorgegaan. En het gebeurt helaas nóg. Het kerstevangelie 
wordt door dit denken in feite in de prullenbak gegooid. 
 

Het kerstevangelie, ach, het is zo overbekend, dat je geneigd bent over bepaalde woorden 
heen te lezen. Lucas vertelt hoe de herders via de engelen het goede nieuws vernemen: 
‘Weest niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat heel het volk met grote 
vreugde zal vervullen’. Als de hemel zich opent, zingen zij over ‘vrede op aarde voor alle 
mensen die Hij liefheeft’. Kortom, het evangelie wordt niet expliciet verkondigd aan 
enkelingen. De herders en de wijzen – de overlevering doet anders vermoeden - blijven 
dan ook zonder naam. Zij vertegenwoordigen een uitverkoren schare die niemand tellen 
kan. Het zijn de mensen van het welbehagen, van arm tot rijk, van autochtoon tot 
allochtoon en van machtig tot machteloos. 
 
Daarom behoeft ons leven gelukkig niet te worden beheerst door de zorgen om ons 
persoonlijk zielenheil. Gesterkt door het alom bevrijdende evangeliewoord, mogen we 
elkaar vasthouden op de weg van het Kind. Het Kind, dat zich laat vinden, omdat het óns 
heeft gevonden vanaf het begin: ‘Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht 
zien’. Ook als in deze tijd de grond onder onze voeten lijkt weg te zakken en we weinig van 
God lijken te vernemen. Dwars tegen het sinistere complotdenken en de liefdeloze ik-
gerichtheid, mogen we van een andere toekomst getuigen. Door er te zijn voor de 
eenzamen en de hulpelozen, ver weg en zeker ook dichtbij. 
We zouden iemand wat extra aandacht kunnen geven in deze, door de pandemie zo 
donker gekleurde dagen: een bedroefd familielid, een depressieve vriend(in), een 
gescheiden collega of een tobbende buur. Op gepaste fysieke afstand, maar dat stelt niets 
voor, vergeleken met de eindeloze afstand die eenzaamheid teweeg brengt. 
 

Wij kunnen een brandende kaars zijn in een nacht vol twijfel en verwarring. 
Een licht, hoe aarzelend ook, op de weg van het nieuwe jaar, waarin ik u veel zegen 
toewens. Zegen om te ontvangen en zegen om door te geven.           
                      Bert Nederlof     
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KERKDIENSTEN  

 

Zaterdag  1 januari  Nieuwjaarsdag 

10.30 uur Ds. F.W. Verbaas   
 Collecten: Stichting De Schuilplaats 

  
Zondag  2 januari 

10.00 uur Dr. C. Huisman, Apeldoorn   
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas   

 Collecten: 1. Woord en Daad 

                2.  Instandhouding Eredienst    
  

Zondag  9 januari 
10.00 uur Wijkpastor Nico van Splunter, Rotterdam, Spangen 

17.00 uur Predikant in Opleiding mevr. M. Klaasse-Mesch, Waalwijk 

 Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat   

                2. Plaatselijk kerkenwerk     
  

Zondag  16 januari 
10.00 uur Ds. D.J. Versloot, Woerden 

17.00 uur  Ds. G. van der Linden, Waalwijk 

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

   
Zondag  23 januari 

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas - Afscheid en bevestiging ambtsdragers   
17.00 uur Diaken Soeterboek en Ds. F.W. Verbaas – Interkerkelijke 

gebedsdienst voor de eenheid van de Christenen.  

 Collecten: 1. Red een kind 
                               2. Onderhoud kerkgebouw     

   
Zondag  30 januari 

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, Afscheidsdienst  

17.00 uur Ds. S. Jumelet, Zaltbommel 
 Collecten: 1. ZOA  

                               2. Instandhouding Predikantsplaats      
   

   

   De derde collecte is bestemd voor project Groen en Warm. 
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GEMEENTEBERICHTEN  

 

 

 
Terugblik Kerstfeest.  

Bij het schrijven van de kopij voor dit januarinummer, ligt het Kerstfeest voor mij. 
Terugblikken is dus een beetje lastig. Vooruitblikken trouwens ook, daar er door 

de plotselinge lockdown weer volop geïmproviseerd zal worden. Maar de aanloop 

naar Kerst was goed. Vrijwilligers van Welkom aan Tafel en de HVD brachten 
halverwege december hartverwarmende attenties rond. De kindernevendienst 

had een mooi adventsproject, dat ons met behulp van een ‘Kerststamboom’ 
vertelde over de bijbelse voorouders van Jezus. Ruim een week voor Kerst werd 

door onze jeugdleiders een mooie en indringende kerstwandeling in de Vesting 
uitgezet, die de wandelaars langs scenes uit het Kerstevangelie leidde, maar ook 

langs een actueel verhaal van een vluchtelingenkind. In o.a. het Brabants 

Dagblad kreeg deze wandeling al snel een enthousiast onthaal. De 
geïmproviseerde online Kinderkerstviering op zondagmiddag 19 december was 

even eenvoudig als mooi. De daaropvolgende vieringen in de Catharijnekerk zijn 
allemaal online diensten geworden. Tot op het laatste moment is er voor de 

vieringen overlegd met en geïmproviseerd door dirigenten, muzikanten, zangers, 

leden van het Audio Visuele Team, kosters, kerkenraadsleden en gemeenteleden. 
Allen dank daarvoor! Het sleutelwoord van kerst 2021 was opnieuw: 

‘improviseren’. Maar dat moesten Jozef en Maria ook al, bijna tweeduizend jaar 
geleden.  Prediker zei het al: Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd 
geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug (Prediker 3: 15).  (FWV)  
 

Nieuwe lockdown  

Een week voor Kerst, op zaterdagavond 18 december, werd opnieuw een 
lockdown afgekondigd, voorlopig tot half januari 2022.  De omikron-variant van 

het coronavirus stak een spaak in ons wiel. Op korte termijn moest de kerkenraad 
de lockdown vertalen naar ons gemeenteleven. Ook dit keer nam de kerkenraad 

de richtlijnen over die de landelijke PKN stelt. Zolang de lockdown voortduurt, 

houden we onze diensten zonder kerkgangers. Uiteraard worden de diensten wel 
uitgezonden via het YouTube-kanaal van de PG Heusden. Voor de 

kindernevendienst komt er op zondagochtend waarschijnlijk een online 
alternatief. Doordeweekse activiteiten als vergaderingen, repetities, 

bijeenkomsten van Spirit of andere groepen worden online gehouden of afgelast. 

 Pastorale huisbezoeken kan, maar gedurende de lockdown zullen we hiermee 
wel voorzichtig zijn. Laten we hopen, ook voor scholen, horeca en de 

detailhandel, dat de lockdown dit keer van korte duur zal zijn! (FWV)  
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Invoeren Nieuwe Bijbelvertaling ’21  

In november is een nieuwe, verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling 
gepresenteerd: de NBV’21. De eerste versie van de NBV zag het daglicht in 2004. 

Naast veel waardering, riep deze vertaling ook kritiek op. In totaal kreeg het 

Nederlands Bijbelgenootschap zo’n 20.000 kritische reacties. En men heeft 
geluisterd.  Op 12.000 plaatsen is de vertaling aangepast. Een voorbeeld: de 

‘eerbiedshoofdletter’ is weer ingevoerd. Waar het woordje Hij naar God of Jezus 
verwijst, wordt het weer met een hoofdletter geschreven. Alom is de  NBV’21 

positief ontvangen. De kerkenraad zal in het nieuwe jaar, in overleg met de 
lectoren en het Audio Visuele Team een geschikt moment zoeken om de Nieuwe 

Bijbelvertaling ’21 te gaan gebruiken. (FWV) 

 
Wijzigingen in de kerkenraad: stand van zaken  

Tijdens de verkiezing van 2 november j.l. werden twaalf nieuwe ambtsdragers 
verkozen. Tien van hen aanvaardden hun (her)verkiezing. Eén verkozen diaken 

en de verkozen missionaire ouderling aanvaardden hun verkiezing echter niet. 

Hierna werd Dick Spek uit Meeuwen verkozen verklaard als diaken, maar ook hij 
aanvaardde zijn verkiezing niet. Daarom heeft de kerkenraad op zondag 19 

december een oproep gedaan om voor 7 januari 2022 namen voor te dragen van 
gemeenteleden die in aanmerking komen voor een van twee resterende ambten. 

Voordrachten met minstens tien handtekeningen van stemgerechtigde 
gemeenteleden zullen op de verkiezingslijst komen. De kerkenraad zelf kan ook 

namen aan de verkiezingslijst toevoegen. Wanneer voor een van beide vacatures 

meer dan één geldige voordracht wordt ingebracht, zal er opnieuw een 
verkiezingsbijeenkomst voor de gemeente worden georganiseerd.  In andere 

gevallen wordt de voorgedragen kandidaat verkozen verklaard.  
Wat doet een ‘missionair ouderling’ eigenlijk?  De missionaire ouderling is een 

ouderling die naast een pastorale taak ook de opdracht heeft om gespitst te zijn 

op het missionaire gehalte van onze gemeente. Hoe kunnen we kerk zijn in de 
wereld? Hoe kunnen we bestaande activiteiten en structuren van onze gemeente 

missionair inzetten? Waar liggen kansen om het evangelie te delen met de 
samenleving die ons omringt? Om de toekomstige missionaire ouderling ter wille 

te zijn, heeft de kerkenraad onlangs een taakomschrijving vastgesteld, die u kunt 
opvragen bij de scriba.                  

 

Bevestiging nieuwe ambtsdragers op zondag 23 januari. De volgende 
gemeenteleden zullen in de ochtenddienst van 23 januari worden bevestigd in het 

ambt van ouderling: mw. J. Branderhorst-Broer uit Wijk en Aalburg, dhr. W. A. 
Roosenbrand uit Oudheusden, en dhr. R. Schippers uit Nederhemert die werd 

herkozen.  In het ambt van diaken worden bevestigd: dhr. J.P.C Besemer uit Wijk 

en Aalburg, mw. H.J. Redeker-Combee uit Meeuwen, dhr. A.A.F. Sanders uit 
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Genderen, en dhr. A. Versluijs uit Wijk en Aalburg. In het ambt van ouderling-
kerkrentmeester worden tenslotte bevestigd: dhr. G. de Hoop uit Gameren 

(herkozen), mw. H.W.M Morelissen uit Oudheusden, en dhr. T. Rijneveld uit Wijk 
en Aalburg. Op deze zelfde zondag zullen de volgende ambtsdragers afscheid 

nemen van de kerkenraad: de ouderlingen Joop Nederlof uit Oudheusden en 

Korrie Straasheijm-van Zandwijk uit Dussen; de diakenen Gera van Blijderveen-
van Alphen uit Veen, David Broer uit Wijk en Aalburg, Coert van Dis uit Veen, 

Gerrit Klop uit Drunen en Marian Schouten-van Loon uit Veen; en de ouderlingen-
kerkrentmeesters Hans Verschoor uit Andel en Carin Zuidema uit Herpt. 

Nieuwelingen: welkom! Ambtsdragers die hun ambtsperiode verlengen: geweldig 
dat we van jullie kwaliteiten en ervaring gebruik mogen blijven maken! 

Vertrekkers: dank voor jullie inzet! (FWV)   

 
Nog even over... de ‘zesjaarlijkse stemming’ 

Onlangs bereikte de kerkenraad een vraag over de zogenaamde ‘zesjaarlijkse 
stemming’ die al geruime tijd niet meer gehouden is. Deze bijzondere stemming 

kan worden georganiseerd als de kerkenraad van de gemeente voor een periode 

van zes jaar de bevoegdheid vraagt om bij de verkiezing of herverkiezing van 
ambtsdragers zogenaamde ‘dubbeltallen’ op te stellen. Deze dubbeltallen, 

samengesteld uit twee namen van door de gemeente en/of de kerkenraad 
voorgedragen kandidaten, worden dan gekoppeld aan specifieke vacatures. 

Bijvoorbeeld: voor de nieuwe wijkouderling in wijk 1 wordt zo’n dubbeltal 
opgesteld, of voor de positie van een kerkrentmeester die zich herkiesbaar stelt. 

Deze optie geeft de kerkenraad meer invloed op een verkiezingsprocedure, 

vandaar dat de kerkenraad daarvoor om de zes jaar toestemming moet vragen 
aan de gemeente. Sinds meer dan twintig jaar hebben de achtereenvolgende 

kerkenraden echter geen behoefte gehad om aan de gemeente om deze extra 
bevoegdheid te vragen. Daarom is het sinds meer dan twintig jaar ook niet nodig 

geweest om een ‘zesjaarlijkse stemming’ te houden. In onze gemeente ligt de 

‘kiesmacht’ zoveel als maar mogelijk is bij de gemeente, en de huidige 
kerkenraad voelt geen behoefte daaraan iets te veranderen. (FWV)           

 
Afscheid van Heusden, nieuw begin in Friesland  

Na ruim zeveneneenhalf jaar komt er een eind aan mijn predikantschap in de PG 
Heusden. In de ochtenddienst van 30 januari zal ik ‘afscheid preken’. Natuurlijk 

hoop ik dat ik dan niet voor een lege kerk zal staan, en dat we elkaar nog eens in 

de ogen kunnen kijken. Anders wordt het wel een heel raar afscheid. Maar we 
leven nu eenmaal in rare tijden. Laten we er het beste van hopen. Hoe dan ook 

reserveren Marianne en ik in onze harten een flinke plek voor alle dierbare 
herinneringen die we in Heusden hebben verzameld. 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 
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Tijnje, begint om 10:30 uur en is (ook naderhand) te volgen via: 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944.  We zullen gaan wonen in de 

pastorie te Langezwaag. Ons adres wordt: ’t Hou 2a, 8404 GH Langezwaag. Om 
daar een beetje snel internet te houden moet ik naar een andere provider, en dat 

betekent dat ik vanaf 1 februari ook een nieuw e-mailadres krijg: 

fw.verbaas@gmail.com.  
 

Vacaturetijd en beroepingswerk 
Tijdens een vacante periode wordt van de kerkenraad en vrijwilligers gevraagd 

extra stappen te zetten om het gemeenteleden gaande te houden. Dat is best 
pittig. Maar vaak ontdekt een gemeente juist tijdens een vacante periode hoe 

zelfstandigheid en kundigheid en betrokkenheid er is in de gemeente van 

Christus. De kerkenraad zal een naburige predikant vragen om als consulent het 
komende beroepingswerk te begeleiden. Ds. L. van Wingerden uit Den Bosch, 

met wie onze gemeente al lange tijd een vriendschappelijke band onderhoudt, 
heeft inmiddels aangeboden om waar dat voor hem mogelijk is bijstand te 

verlenen in het pastoraat. Om het gemeentewerk verder doorgang te laten 

vinden in de vacaturetijd overweegt de kerkenraad via het mobiliteitsbureau van 
de landelijke PKN voor een aantal dagdelen een zogenaamde ‘mobiele predikant’ 

in te huren. Zodra hierover meer bekend is, zal dit met de gemeente worden 
gedeeld.  Ondertussen treedt de kerkenraad in overleg met de classis, die 

toestemming moet verlenen om een nieuwe predikant te beroepen. Daarbij gaat 
de kerkenraad op dit moment uit van een 100% aanstelling. Daarnaast zal in 

samenspraak met de gemeente een profielschets voor de nieuwe predikant 

worden opgesteld, en moet een beroepingscommissie in het leven worden 
geroepen. Op dinsdag 18 januari heeft de kerkenraad een extra vergadering 

belegd om zich samen met ds. M. Luijk, de classispredikant van de regio Noord-
Brabant en Limburg, te bezinnen op het beroepingswerk. (FWV)  

 

Bijzondere doopdienst op woensdagmiddag 26 januari   
Op woensdagmiddag 26 januari zal in de Catharijnekerk een bijzondere 

doopdienst plaatsvinden. Jeremiah, die al jaren in het pleeggezin van de familie 
Bok woont, wil graag gedoopt worden – en wij willen daar heel graag aan 

meewerken. Vanwege de bijzondere  omstandigheden hebben we gekozen voor 

een dienst op woensdagmiddag. Als tegen die tijd de lockdown is opgeheven, is 
iedereen welkom om de doop van Jeremiah bij te wonen. En als de lockdown nog 

van kracht is, kunt u via het YouTube-kanaal van onze gemeente de dienst 
meemaken. Ik vind het een eer dat ik Jeremiah op de valreep nog het 

genadeteken van de goede God mag meegeven! (FWV)  
 

Verlate kerstvakantie predikant 

Van zaterdag 8 januari tot en met zondag 16 januari hoop ik een verlate 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944
mailto:fw.verbaas@gmail.com
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kerstvakantie te beleven. Een tijd om uit te rusten van de kerstdrukte, en een tijd 
om op te laden voor de nieuwe start in Friesland. In pastorale situaties kunt u in 

deze week contact opnemen met scriba Huib de Waal (662568 of 06-22458240). 
(FWV) 

 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
 
Catechese, gesprekskringen en avondgebed 
In het nieuwe jaar is er weer Spirit  op dinsdag 11, woensdag 19 en dinsdag 

25 januari, telkens beginnend om 19:00 uur, online of in de bovenzaal van de 
kerk. De Eetgroep voor 16-19jarigen en de Open Cirkel komen in verband 

met het vertrek van ondergetekende op zijn vroegst weer in februari bij elkaar. 

Het Maandelijks Avondgebed wordt gehouden op woensdag 26 januari om 
19:15 uur, in het koor van de kerk, hopelijk dan weer in een echte, levende kring. 

(FWV) 
 

In memoriam GERRIT RUTGER POORTER 

 

Op donderdag 9 december is Gerrit Rutger Poorter overleden, op 92-jarige 
leeftijd. Hij woonde met zijn vrouw Tineke te  Wijk en Aalburg. Gerrit Poorter laat 

naast zijn vrouw, twee zoons (Peter en Gijs), twee schoondochters (Cynthia en 
Grieteke) en twee kleindochters (Marije en Irene) na. Met allen had hij een 

nauwe band. Eind oktober kreeg Gerrit Poorter te horen dat hij ongeneeslijk ziek 
was. Samen met zijn vrouw koos bij ervoor om zijn laatste weken en dagen in de 

beslotenheid van het gezin en de familie door te brengen. Er was verdriet 

vanwege het naderende afscheid. Maar er was ook dankbaarheid voor een lang 
leven waarop hij met vreugde terug kon kijken, en voor het vertrouwen dat de 

dood hem niet zou scheiden van de trouw en liefde van God. Gerrit Poorter werd 
de laatste weken omgeven door de zorg van zijn geliefden, en is thuis aan de 

Vlasakker vredig gestorven. De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op 

donderdag 16 december, op Begraafplaats Rusthof te Wijk en Aalburg. 
Voorafgaand aan de begrafenis vond in de Catharijnekerk de afscheidsdienst 

plaats. (FWV) 
  

In memoriam Nel de Kok 

 
Op dinsdag 14 december is ons gemeentelid Arnolda de Kok - van Willigen 

overleden, op 94-jarige leeftijd. Nel de Kok woonde in de Vesting. Sinds 2017 

was zij de weduwe van Anton de Kok. De familie de Kok was een bekende 
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bakkersfamilie in Heusden. Eerst had de familie een bakkerszaak in de 
Pelsestraat, later richtten Anton en zijn broer Bas  een gespecialiseerde bakkerij 

op in Heesbeen. Nel de Kok miste haar man enorm. Gelukkig had zij een warme 
band met haar drie zoons, Frank, Reinier en Niels, en hun partners, en met haar 

kleinkinderen. Zij gaven hun moeder en grootmoeder veel warmte en nabijheid.  

Haar overlijden kwam onverwacht. Van het een op het andere moment heeft zij 
het aardse leven verlaten. Op dinsdag 21 december is Nel de Kok in de 

beslotenheid van de familiekring gecremeerd. (FWV) 
 

UIT DE PASTORIE 

 
De tijd van laatste keren in Heusden is aangebroken. Laatste keer Eetgroep, 

laatste keer Bijbelgesprekskring, laatste keer Kerst, laatste keer dit, laatste keer 

dat... Ik weet nu al dat ik aan heel veel persoonlijke afscheidsbezoeken niet toe 
zal komen, terwijl ik met velen van u heel bijzondere momenten heb mogen 

delen. En dan strooit kameraad Corona ook nog eens flink roet in ons 
afscheidseten. Dat voorgangers voorbijgangers zijn, is een oude waarheid, maar 

wennen doet die waarheid amper, ook niet voor de voorbijgangers zelf. U en ik 
staan samen in meer dan één opzicht op de grens van oud en nieuw. Ik hoop en 

bid dat het ons gegeven wordt van de laatste weken in Heusden iets goeds, iets 

dierbaars te maken. Op hoop van zegen. Hartelijke groet, ook namens Marianne, 
ds. Frans Willem Verbaas 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Beste gemeenteleden, 
Het zal u niet ontgaan zijn, Frans Willem en Marianne Verbaas gaan onze 

gemeente per 1 februari 2022 verlaten. Het spreekt vanzelf dat we deze 

gebeurtenis niet zonder afscheid voorbij laten gaan. Ruim zeven jaar zijn zij met 
ons als gemeente opgetrokken en hebben we lief en leed met elkaar gedeeld. Het 

zou fijn zijn als u daar iets van op papier wilt zetten. U kunt bijvoorbeeld 
antwoord geven op de volgende vragen: Welke ontwikkeling en/of welke ervaring 

wilt u graag bewaren en meenemen op de weg die nu voor ons ligt? 

In de Vigilate van januari is een inlegvel gestoken op A-4 formaat. We vragen u 
om daarop uw persoonlijk bericht te schrijven. U kunt dat eventueel uitbreiden 

met een mooie wens, een Bijbeltekst of lied.  Het is ook mogelijk om er een 
tekening of foto aan toe te voegen. Kortom wees creatief! 

Alle bijdragen worden verzameld en samengebracht in een map. Deze map wordt 

tijdens het afscheid na de ochtenddienst op zondag 30 januari aan ds. Verbaas 
overhandigd.  

U kunt het inlegvel t/m zondag 16 januari inleveren bij Peter van Harten, 
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Stadshaven 6 in Heusden of bij Willy van der Laan, De Kosterijstraat 55 in 
Bruchem. Het is ook mogelijk om deze op zondag in de kerk in een daarvoor 

bestemde doos te deponeren. 
We willen op 30 januari ds. Verbaas en zijn vrouw ook een cadeau aanbieden. De 

bijdrage daarvoor kunt u deponeren in een doos bij de hoofdingang van de kerk 

of overmaken op reknr. NL21 INGB0001127461 t.n.v. Prot.Gem.Heusden o.v.v. 
afscheid predikant. 

Voor de ouderen onder ons wordt een apart moment van afscheid georganiseerd 
op donderdagochtend 27 januari in de kerk. Aanvang 10.00 uur. 

Dit afscheid is bedoeld voor de bezoekers van de Emmaüskring en de koffie-
ochtend, gasten van Welkom aan Tafel en de senioren die door de dames van de 

HVD worden bezocht. 

U bent die ochtend van harte welkom, maar u kunt er ook voor kiezen om het 
afscheid op zondag 30 januari bij te wonen. 

Uw eventuele vragen kunt u mailen naar willykoemans@gmail.com 
De uitzwaaicommissie 

 
  

VAN DE DIACONIE  

 

Kerstpakkettenactie Geloven in Spangen 
Wij hebben u in de Vigilate van de vorige maand geïnformeerd over de 

kerstpakkettenactie Geloven in Spangen en u opgeroepen deze actie te steunen. 
Wij zijn dankbaar dat velen dit tot nu toe ook hebben gedaan. Bij de diaconie is 

tot 20 december € 2075,- binnen gekomen, hierbij zijn de giften via de QR-code 

nog niet verwerkt! Hartelijk dank voor de steun die u hiermee geeft aan de 
gezinnen, die dit heel hard kunnen gebruiken, in Spangen en Bospolder-

Tussendijken. Is de actie aan uw aandacht ontsnapt? Geen nood, de actie loopt 
nog een aantal weken door. 

 

Engelenproject in de adventstijd 2021 
Ook in de adventstijd van 2021 was het engelenproject er. Opnieuw zijn er 

mensen als ‘engel’ op weg gegaan, om een medemens te bemoedigen door een 
attentie te bezorgen. Het liefst anoniem en ongezien. Dat was soms een hele 

toer. Sommige mensen die bezocht werden in de weken van advent zaten op 
wacht voor het raam om een glimp op te vangen. Daar bleef het bij, want 

‘engelen’ zijn vindingrijk. En creatief, want wat is er geknutseld, gebakken, 

geschilderd, getekend en nog veel meer. 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 dat er beleefd werd aan het bedenken van 
een aardigheidje, iets lekkers of een knutselwerkje. ‘Het is zo jammer, dat het 

mailto:willykoemans@gmail.com
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weer voorbij is’ verzuchtte een ‘engel’. Wat mooi, dat deze actie zo goed 
ontvangen is! Allen die zich ingezet hebben, van jong tot oud(!): heel hartelijk 

dank. (Missionaire werkgroep Wat bezielt Heusden?) 
 

Welkom aan tafel, open koffiemorgens en Emmaüskring 

Wat een teleurstelling, dat Welkom aan tafel na één keer in oktober, de 
Emmaüskring na één keer in september en de open koffiemorgen na één keer in 

oktober, wéér niet meer doorgingen om de nare inmiddels bekende reden. 
We missen de gezelligheid, de ontmoeting en de verbondenheid met elkaar. 

Helaas weten we op het moment van inleveren van de kopij nog niet hoe het 
gaat verlopen. De maatregelen zijn juist strenger geworden. Zodra we weer 

kunnen samenkomen, ontvangt iedereen persoonlijk bericht. Laten we in de tijd 

dat we elkaar niet op de vertrouwde plaatsen ontmoeten, proberen om zo goed 
als het gaat met elkaar mee te leven. Wanneer u van uw kant, iets wilt delen, 

dan kunt u bellen met Joke en Bep, tel. 662510. 
 

 

 
Open kerk tijdens de kerstperiode 2021 

Dankzij de hulp van gemeenteleden die gastheer of gastvrouw wilden zijn in de 
kerk, is de kerk in de kerstperiode een aantal middagen geopend geweest. Er 

waren bezoekers die de lichtjestocht liepen en de kerststal kwamen bekijken. 
Kinderen die de lichtjestocht gelopen hadden, mochten een mooi ingepakt 

cadeauboekje meenemen. Ook waren er mensen die het fijn vonden, om gewoon 

even in de kerk te zijn, een kaarsje aan te steken en een poosje in de bank te 
zitten. De hartelijke ontvangst deed zichtbaar goed. Wat is het mooi, om ook op 

deze wijze mensen te laten proeven aan het kerk-zijn! 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN ….. Dat is het thema voor de 

nieuwe actie Kerkbalans 2021. De voorbereidingen zijn al begonnen, u gaat er 

nog veel meer van horen natuurlijk. De actie wordt gehouden van zaterdag 22 
januari tot …. Ja, eigenlijk net zo lang tot we ons doel bereikt hebben. U vraagt 

naar ons doel? Ahum…. Vorig jaar eindigden we op rond € 95.000, mooi getal, 
maar een mens, ook een kerkrentmeester , wil altijd iets meer. Vult uzelf maar in 

wat ons mooie, ronde, goed te onthouden doel is in euro’s. 
 

 

 
 



 11 

 
De Winter-fair 2021 die niet kon doorgaan …. …. en toch een mooi bedrag 

opbracht. Erwtensoep, sapjes, peren, appelmoes, lootjes, alles werd door de 
dames verkocht. Wij (de 2 organisatoren) bedanken alle Vrijwilligers en onze 

Ondernemers die spontaan prijzen en prijsjes ter beschikking stelden voor de 

loterij. En nu nog het bedrag: € 4015,60, zegge een dikke vierduizend euro!!! 
Een geweldig resultaat! Wij als ‘Wat Bezielt Heusden’ maken een nederige 

buiging naar iedereen die kocht en aan dit mooie resultaat meewerkte! 
We zijn nog lang niet klaar met de WinterFair… Hier en daar lopen acties 

voortdurend door. Een voorbeeld:  Ons gemeentelid Dirrie Sprong (0416-662812) 
biedt via onze kerk-app nog diverse poppen en -accessoires te koop. Dus ga even 

naar de PG-app en zie wat Dirrie deed…. 

 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 

Via ouderenpastor Hans Oostdijck € 15,- voor de diaconie. Via ouderling Hennie 

de Waal € 20,- voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. (diaconie, Kerk in 
Actie). Via de H.V.D, ontvangen 5 x € 10,-- bestemd voor de H.V.D. Ouderling 

Willy v.d. Laan ontving op huisbezoek € 30,-.  Hannie Branderhorst meldde een 

gift van € 15,-. Diane Klop voor HVD € 25,-. Nel Rijneveld ontving een gift van  
€ 50,- voor Welkom aan Tafel, bovendien ontving Nel voor Welkom aan Tafel via 

Joke en Bep v.d. Oever € 15 en via Sijna v.d. Mooren € 50,-  
Hartelijk dank voor al deze giften. 

 
Gehouden collecten 

De hiernavolgende totaalsommen van oktober en november 2021  j.l. zijn 

onderwerp van de afgesproken verdeling 35% Coll van Diakenen / 65 % Coll van 
Kerkrentmeesters: 

Oktober: 
Per bank en ‘Mollie’ noteerden we voor de maand oktober € 968,50 hetgeen 

inhoudt voor het Coll. van Diakenen € 338,98 en voor het Coll. van 

Kerkrentmeesters € 629,52.  
Tijdens de kerkdiensten werd in de maand oktober een totaalbedrag ingezameld 

van € 2.684,52. Dat bedrag was inclusief bijdragen Kindernevendienst € 31,45 en 
Offerblokken € 44,95.  

Netto collecte-opbrengst  ad € 2608,12  is als volgt toebedeeld: Coll. van 

Diakenen  € 912,84  en Coll. van Kerkrentmeesters € 1.695,28.  
November: 
Per bank en ‘Mollie’ noteerden we voor de maand november  € 1.788, hetgeen 
inhoudt voor het Coll. van Diakenen € 625,80 en voor het Coll. van 
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Kerkrentmeesters € 1.162,20.  
Tijdens de kerkdiensten werd in de maand november een totaalbedrag 

ingezameld  van € 2.928,53.Dat bedrag was inclusief bijdragen Kindernevendienst 
€ 37,30 en Offerblokken € 27,50 en 3 giften in collectezakken: 1x Dorcas € 25, 1x 

Dorcas € 10 en 1x Geloven in Spangen 10..  

Netto collecte-opbrengst  ad € 2.818,73  is als volgt toebedeeld: Naar Coll. van 
Diakenen : de Dankdagcollecte voor Geloven in Spangen € 820,45, de 

kinderdienst op Dankdag € 61,40 (ook voor Geloven in Spangen) en Collecte 
Heilig Avondmaal € 340,60. De zg. drie-in-een-collectes (€ 1.596,28)  werden als 

volgt verdeeld: Coll. van Diakenen  € 558,70  en Coll. van Kerkrentmeesters € 
1.037,58. Aan een ieder die een bijdrage leverde aan deze inkomsten voor ‘de 

kerk’ zeggen wij (Diakenen en Kerkrentmeesters): hartelijk dank 

 
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 genormeerde 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. Met uw gift steunt u dit werk. 
 Zondag 2 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 

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 9 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 
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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 16 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 23 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? 

Zondag 30 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? 

 

OVERIGE BERICHTEN 

 

Bedankt 
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Hierbij willen wij een ieder bedanken die ons gebeld, gesproken of een kaartje 
gestuurd hebben in verband met het overlijden van onze dochter Sjany. Het heeft ons 

gesterkt en gesteund. Nogmaals hartelijk dank daarvoor.  Nel en Fred Metz 
 

Hartelijk dank 
Hartelijk dank voor alle kaarten, app’jes, mailtjes, telefoontjes, bezoekjes en niet te 

vergeten de prachtige bloemen die ik uit de kerkelijke gemeente van Heusden mocht 
ontvangen na mijn ongelukkige val met de racefiets. Het was hartverwarmend en 

heeft zeker bijgedragen aan mijn herstel. Hoewel ik nog volop bezig ben met mijn 

revalidatie ben ik blij en dankbaar dat ik weer achter het orgel zit en diensten 
speel.     Ben de Rooij, organist 

 
Bedankt  

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens mijn 

behandelingen. Wij hebben veel kaartjes, berichtjes en telefoontjes mogen 
ontvangen. Het heeft ons erg goed gedaan.   Anke en Gerrit Muijen 

 
 

INLEVEREN KOPIJ 

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

18 januari inleveren bij Gijs Bouman 

 
 

 
 

 

 
 

 
 te Heusden,  

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

 

AGENDA   

 

dinsdag 11 januari Spirit 19:00 uur 
woensdag 19 januari Spirit 19:00 uur 
dinsdag 25 januari Spirit 19:00 uur 
Woensdag 26 januari Maandelijks avondgebed 19:15 uur 

 

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 696604 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
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