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Nummer 886 juni 2020 

MEDITATIE 

 

 

 
Een geest van solidariteit 

 
Het volk Israël ontving de Tien Geboden op de berg Sinaï, die lag ergens tussen 

het slavenhuis Egypte en het Land van de Belofte. Dit belangrijke gebeuren vond 

plaats middenin een woestijn, middenin een crisistijd. Van de Tien Geboden 
(Exodus 20: 1-17) richten de eerste vier zich op de relatie met God. Vereer geen 
andere goden, maak geen afgodsbeelden, misbruik de naam van de Heer niet, 
houd de Sabbat in ere want de zevende dag is gewijd aan de Heer. Vervolgens 

richten het vijfde tot en met het tiende gebod zich op de omgang van mensen 
onderling: toon eerbied voor uw vader en uw moeder, pleeg geen moord, pleeg 
geen overspel, steel niet, lieg niet en wees niet jaloers. De ‘sociale’ geboden 

zetten dus in bij de verhouding tussen de generaties.  
In de woestijn, in de crisistijd is ‘eerbied voor uw vader en uw moeder’ dus van 

primair belang. We mogen dit ‘eerbied hebben’ heel concreet 
opvatten. De vrijgelaten slaven kenden daar in de woestijn nog 

niet zoiets als een AOW of een pensioenregeling. Het vijfde 

gebod was in eerste instantie een oproep om te zorgen voor 
ouderen die niet meer voor zichzelf konden zorgen. De sociale 

geboden zetten in, heel nuchter, bij een humane 
oudedagsvoorziening.   

De huidige coronacrisis heeft onze samenleving onverwacht 
kwetsbaar gemaakt, voor langere tijd. We zitten als het ware 

opnieuw in de woestijn, en het Land van de Belofte, een samenleving zonder 

corona, ligt nog in een ver verschiet. Opnieuw komt het er nu op aan dat de 
verschillende generaties solidair zijn met elkaar. Ouderen zijn momenteel extra 

kwetsbaar, hebben extra bescherming nodig. Maar jongeren hebben ook hun 
kwetsbaarheid: we kunnen hen niet eindeloos opsluiten en hun toekomst op 

‘pauze’ zetten. Jong en oud moeten rekening houden met elkaar. Jong en oud 

moeten elkaar dragen en verdragen. In een geest van solidariteit.  
De Tien Geboden ademen een geest die innig en warm maar ook nuchter en 

concreet is. Zo vormen ze voor ons een waardevolle leidraad om samen door de 
coronawoestijn te trekken: met een warm hart én een nuchter verstand. Opdat 
wij allen gezegend worden met een lang leven in het land dat de Heer onze God 
ons wil geven. (Exodus 20:12). 
 

Ds. F. W. Verbaas 
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KERKDIENSTEN  

 

Zondag  7 juni  
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   

17.00 uur Geen dienst 
     Collecten: 1. Roosevelthuis 2. Instandhouding Predikantsplaats     

  

Zondag  14 juni  
10.00 uur Ds. P. van Midden, Bergambacht  

17.00 uur Geen dienst 
 Collecten: 1. Werelddiaconaat 2. Onderhoud Consistorie     

   
Zondag  21 juni  

10.00 uur  Ds. F.W. Verbaas   

17.00 uur Geen dienst 
 Collecten: 1.  Plaatselijk Diaconaat  2. Onderhoud Kerkgebouw     

  
Zondag  28 juni  

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   

17.00 uur Geen dienst 
 Collecten: 1. Stichting De Hoop 2. Plaatselijk Kerkenwerk      

  
 

De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. 
 

GEMEENTEBERICHTEN  

 

Pinksterfeest  
Hoewel de Vigilate, die u nu in handen houdt of vanaf een beeldscherm leest, 

bestemd is voor de maand juni, zet ik in bij de laatste dag van mei. Op 31 mei mogen 

we het Pinksterfeest vieren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het 
Pinksterfeest wordt vaak ook gezien als de geboorte van de kerkelijke gemeente. Des 

te vervelen-der dat we deze ‘verjaardag’ dit jaar niet samen kunnen vieren. Maar de 
heilige Geest waait waarheen hij wil en laat zich niet tegenhouden door 

deuren,(kerk)muren of grenzen. De heilige Geest verbindt ons al tweeduizend jaar 
met Christus, en via Christus met het volk Israël, en met de ‘heiligen’ die ons zijn 

voorgegaan, en met de christenen die vandaag de dag over deze aarde zijn verspreid, 
ja zelfs verbindt de heilige Geest ons met de toekomstige generaties. Zou de heilige 

Geest dan niet tijdens de coronacrisis in staat zijn ons tot één gemeente te maken en 
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ons met elkaar te verbinden?  
Dit jaar zullen we op het Pinksterfeest tevens onze reis door het boek Exodus 

afsluiten. Het thema van de Pinksterdienst is: Een laaiend 
vuur. We ontlenen dit thema aan Exodus 24: 17: En terwijl 
de Israëlieten de majesteit van de Heer zagen als een 
laaiend vuur op de top van de berg, ging Mozes de wolk 
binnen en klom hij verder omhoog. Het was dit ‘joodse 
Pinksterfeest’ dat de discipelen van Jezus in Jeruzalem 

vierden, toen zij opnieuw  een hevige windvlaag hoorden en 

vlammen zagen die zich als vuurtongen zich verspreidden 
(Handelingen 2: 3). De kinderen van de kindernevendienst 

laten ons dit jaar met Pinksteren zien dat de heilige Geest 
nog altijd in vuur en vlam aanwezig is. Kijkt u maar goed 

naar de beelduitzending.  
Het inmiddels ‘traditionele’ pinksterijsje moeten we dit jaar uitstellen. Er is wel een 

technische oplossing te bedenken: ijsjes rondbrengen of ijsbonnen uitdelen, Maar 
daarbij zouden we de sociale en feestelijke en ‘gemeente-opbouwend kanten van het 

pinksterijs mislopen. Gelukkig is uitstel is geen afstel. Misschien op de starzondag in 

september? Wie wat bewaart, die heeft wat, en wat in de ijskast ligt, bederft niet. Een 
gezegend Pinksterfeest. (FWV)    

 
Kerkdiensten in juni  

De landelijke Protestantse Kerk adviseert plaatselijke gemeenten om in juni te gaan 
experimenteren met maximaal dertig kerkgangers die anderhalve meter afstand van 

elkaar moeten houden (tenzij ze dat thuis ook niet hoeven doen). Aan dat advies 
gaan we PG Heusden gehoor geven, zodat we in de maan juli, als er weer maximaal 

honderd kerkgangers welkom zijn, goed weten wat ons te wachten staat. Wat dit 

precies en concreet gaat betekenen kan ik u nog niet vertellen op het moment dat ik 
deze kopij schrijf. Maar houdt u rekening met het volgende. Uiteraard blijven we de 

kerkdienst streamen via internet, zodat iedereen kan meeluisteren, -kijken, -zingen en 
-bidden.  Ook in juni worden de diensten om 8:00 uur opgenomen en worden er nog 

geen middagdiensten gehouden. Gemeenteleden die graag een dienst bijwonen 
kunnen zich aanmelden via scriba@pgheusden.nl of telefoonnr. 662568 (scriba Huib 

de Waal) of 531663 (ds. Frans Willem Verbaas). Volgens het principe ‘wie het eerst 
komt, het eerst maalt’ zullen gemeenteleden dan een uitnodiging ontvangen. Wie de 

boot mist zal hoog op de lijst komen voor de kerkdienst van de volgende zondag. Er 

zullen duidelijke afspraken gelden over: de looprichting, de zitplaatsen, wijze van 
collec-teren en de hygiëne (schoonmaken van kerkinterieur, beschikbaarheid ontsmet-

tende lotions). Ook met betrekking tot de gemeentezang, die volgens experts een 
bron van coronabesmetting kan zijn, wordt nagedacht over wat mogelijk is. Verder 

worden de geplande avondmaals- en doopvieringen in juni uitgesteld en zullen we op 
zondagochtend 28 juni geen gospelkoor ontvangen, zoals de bedoeling was. Een 

lichtpuntje is dat de overstapdienst voor kinderen die van de kindernevendienst 

overstappen naar de 10plus-club wel door zal gaan. (FWV) 
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Vooruitblik: kerkdiensten in juli. 

Vanaf 1 juli mogen kerkdienst worden bezocht door maximaal honderd 
kerkgangers, nog steeds met inachtneming van de anderhalve-meter afstand. 

Uiteraard zullen we u tijdig informeren over de wijze waarop deze honderd 

kerkgangers zich kunnen aanmelden of zullen worden uitgenodigd. 
Hoogstwaarschijnlijk hervatten we in juli ook de middagdiensten, zodat zij die ’s 

ochtends buiten de ‘kerkboot’ vallen, ’s middags ter kerke kunnen gaan. De 
spontane suggestie van een gemeentelid om op zondagochtend twee diensten te 

houden, zal waarschijnlijk niet worden verwerkelijkt: de landelijke kerk raadt deze 
oplossing af, o.a. omdat er dan bijvoorbeeld niet voldoende tijd zou zijn om 

hygiënemaatregelen te nemen als het tussentijds schoonmaken van kerkbanken. 

  
De kerkenraad houdt u via de website, de gemeentebrief en de volgende Vigilate 

op de hoogte van de ontwikkelingen. (FWV) 
 

Livestream kerkdiensten 

In verband met de coronacrisis worden ook in juni al onze kerkdiensten ‘ge-
streamd’ via internet. Om de piekdrukte op kerkomroep.nl voor te zijn, worden de 

zondagse diensten al eerder, om 8:00 uur, opgenomen en vervolgens op het 
YouTube-kanaal van onze gemeente gezet. Mocht u desondanks niet direct 

verbinding krijgen met de kerkdienst, probeert u het dan een kwartier of een half 
uur later nog eens. Voor verwijzing naar kerkomroep.nl en ons YouTubekanaal, 

zie de website van onze gemeente: www.pgheusden.nl (doorklikken op online 
diensten bijwonen).  (FWV) 

 

Zondagsbrief en gemeentebrief 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Vergeet dan niet via 

onze website de wekelijkse Zondagsbrief (informatie over de liturgie en het 

wel en wee van gemeenteleden) en de tweewekelijkse Gemeentebrief 
(mededelingen vanuit de kerkenraad) te raadplegen. Wanneer u dat wenst, 

kunnen deze brieven ook in papieren versie bij u thuis worden bezorgd. Laat het 
scriba Huib de Waal of ondergetekende weten. (FWV) 

 

Open Kerk op woensdag- en zaterdagmiddag   
Om gemeenteleden en andere belangstellenden de gelegenheid te geven om ook 

tijdens de coronacrisis de Catharijnekerk te bezoeken, is de kerk op iedere 
woensdag- en zaterdagmiddag geopend van 14:00 tot 16:00 uur. U kunt 

het volgende verwachten: de deur van de kerk staat open. Ter wille van de 
‘anderhalve-meter-samenleving’ is er éénrichtingsverkeer in de kerk, dat wil 

zeggen dat u door de hoofdingang naar binnen kunt en via de zijingang weer 

naar buiten. U kunt even gaan zitten in de banken om te mediteren of te bidden. 

http://www.pgheusden.nl/
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Als u dat wilt, kunt u een kaarsje aansteken. Op woensdagmiddag is de predikant 
aanwezig en op zaterdagmiddag de predikant of een ouderling of een ander 

gemeentelid; zij zijn dan beschikbaar voor een gesprek. Dit initiatief wordt mede 
mogelijk gemaakt door het team vrijwilligers dat in de zomermaanden de 

openstelling van de kerk verzorgt. Nadere informatie: Nel Rijneveld (691981) of 

ds. Frans Willem Verbaas (531663). (FWV) 
 

Uitslag eindexamens op 4 juni 
Eindexamen doen in 2020, dat is een vreemd verhaal geworden. Jarenlang is er 

naar uitgekeken, of tegen opgezien. En toen gingen de landelijke examens 
vanwege de coronacrisis opeens niet door. Het bleef bij de schoolonderzoeken. 

Voor veel eindexamenkandidaten was dat (toch) een flinke teleurstelling. De 

langverwachte afronding bleef zo achterwege. De meeste eindexamenkandidaten 
weten daarom al een paar weken dat ze geslaagd zijn. Voor een enkeling blijft 

het vanwege herkansingen spannend tot en met 4 juni, wanneer alle uitslagen 
bekend zijn. We leven met jullie mee! (FWV) 

   

Algemeen Beleidsplan en Beleidsplan Veilige Gemeente 
Stand van zaken: 

Het was de bedoeling dat onze gemeente in het voorjaar twee beleidsplannen 
zou vaststellen en/of  in werking zetten. Om te beginnen heeft de kerkenraad al 

eind 2019 een Beleidsplan Veilige Gemeente vastgesteld. In dit plan is 
geformuleerd aan welke voorwaarden onze kerkelijke gemeente moet voldoen, 

willen alle onze leden en medewerkers zich er veilig kunnen voelen. Er is een 

gedragscode opgesteld voor medewerkers. Er zullen VOG’s (Verklaringen Omtrent 
Gedrag) voor beroepskrachten en vrijwilligers worden aangevraagd. Er is een 

protocol opgesteld dat gevolgd moet worden 
indien er sprake is van grensoverschrijdend 

gedrag, in welke vorm dan ook. En er zullen twee 

vertrouwenspersonen worden aangesteld. Het 
uitvoeren van al deze plannen heeft door de 

coronacrisis vertraging opgelopen, maar de 
kerkenraad hoopt deze achterstand in de 

zomermaanden in te lopen. Binnenkort worden 

alle relevante documenten op onze website gepubliceerd. Dan zou op de 
gemeenteavond van 21 april j.l. het concept-Algemeen Beleidsplan van onze 

Gemeente voor de periode 2020-2023 worden gepresenteerd. De titel van de 
Beleidsplan is Licht in de wereld. Zolang de gemeente haar zegje over dit 

algemeen beleidsplan nog niet heeft gedaan, kan het nog niet worden 
goedgekeurd door de kerkenraad. Toch zal de kerkenraad het nieuwe beleidsplan 

in concept eveneens op onze website beschikbaar maken. Hopelijk zal er in het 

najaar mogelijkheid zijn om alsnog een gemeenteavond aan Licht in de wereld te 
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besteden. (FWV) 

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 

In Memoriam Geertje van der Mooren-Bouman 

Op zondagmorgen 3 mei is Gerrie van der Mooren-Bouman overleden op 77-
jarige leeftijd. Met haar man Maarten van der Mooren woonde zij in Wijk en 

Aalburg. Drie dagen eerder was zij opgenomen in het ziekenhuis met 
verschillende ziekteverschijnselen. Alleen haar man en kinderen (Peter en Inge) 

konden haar bezoeken. Zij leed al jaren aan een nierziekte, maar dat er zo snel 

een einde aan haar aardse leven, was amper te bevatten. Gerrie van der Mooren 
was een bescheiden en zorgzame vrouw, die haar hele leven in Wijk en Aalburg 

heeft doorgebracht. Daar voelde ze zich zo thuis, dat ze zelfs aan vakantie buiten 
het dorp niet veel behoefte had. Het gezin en de familie waren zeer belangrijk 

voor haar. Zondags ging ze graag naar de kerk. En ze hield erg van zingen, 
jarenlang was ze dan ook lid van onze cantorij. Ze vond het enorm moeilijk om 

haar geliefden achter te laten, maar ze was niet bang om te sterven. Ze zag 

vooruit met vertrouwen in Gods overwinnende liefde. Dat is een grote troost voor 
haar man en kinderen en kleinkinderen (haar grote trots!) en andere dierbaren 

die nu zonder haar verder moeten. Op donderdag-ochtend 7 mei is zij begraven. 
Aansluitend op de dankdienst voor haar leven in de Catharijnekerk, die vanwege 

de omstandigheden een besloten karakter had, is haar lichaam ter aarde besteld 

op de Algemene Begraafplaats aan de Veldstraat in Wijk en Aalburg. Wij leven 
me met haar man Maarten, met haar (schoon) kinderen Peter en Margret en Inge 

en Meynard en met haar klein-kinderen Shayra, Stan, Jeffrey en Zoë. Wij wensen 
hen God nabijheid in hun gemis. (FWV) 
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UIT DE PASTORIE 

 
Een prachtig zomers voorjaar. Wel wat droog voor de tuin. Maar de pastorie staat er 

weer prachtig bij met een vakkundig opgeschilderde voorgevel. En de Catharijnekerk 

oogt ook buitengewoon fraai: de buitenmuren zijn gereinigd, de poorten zijn 
geschilderd (en van gouden punten voorzien), zelfs de parkeer-plaatsen zijn 

opgeknapt met nieuw grint en nieuw gras. Alleen komen wij elkaar zo weinig tegen. 
Maar laten we niet te veel murmureren. We houden de lofzang gaande. We delen nog 

steeds lief en leed. In juni mogen er dertig en in juli zelfs honderd mensen de 
diensten weer bijwonen. En het boek Exodus, dat onze reisgids is in deze coronatijd, 

leert ons dat zelfs aan de grootste woestijn eens een einde komt. Er is altijd hoop!     
Met hartelijke groet, ook namens Marianne, ds. F. W. Verbaas  

  

VAN DE DIACONIE  

 
Uitslag examens middelbare scholieren 
Misschien was het minder spannend dan we gewend waren: de uitslag van de 

examens. Velen wisten het eigenlijk al een aantal weken geleden, maar op 4 juni 
wordt het officieel: de uitslag! Heel graag willen we met onze jeugd meeleven en dit 

onderstrepen met een attentie namens onze gemeente. Bij jeugdouderling Wilco 
Honcoop (wilcohoncoop@hotmail.com / 06-54635187) of diaken Marian Schouten 

(schoutenmarian@gmail.com / 06-83707329) kunnen de namen gemeld worden van 
jongeren die de uitslag van hun examen ontvingen. Als we allemaal een beetje 

opletten, wordt niemand vergeten! 

 

Welkom aan tafel 
Wat missen we de gezelligheid en de ontmoeting met elkaar in ons grote Welkom aan 
tafel gezin. Op het moment van schrijven van dit stukje komt er enige versoepeling 

van de maatregelen, maar ‘groepen’ moeten nog geduld hebben. We proberen met 
elkaar mee te leven en zien uit naar de tijd, dat we ver-antwoord weer bij WAT samen 

mogen komen! Wanneer u iets wilt delen of ergens hulp bij nodig hebt, kunt u bellen 
naar het vertrouwde telefoonnummer van fam. Van den Oever, 662510. 

 

Open Emmaüskoffiemorgen en Emmaüskring 
Ook de open Emmaüskoffiemorgens en de Emmaüskring kunnen helaas nog geen 

doorgang vinden. Het contact met elkaar wordt gemist, laten we proberen, ieder op 
zijn/haar eigen manier, elkaar niet uit het oog en zeker niet uit het hart te verliezen! 

Wanneer het zover is, dat we weer bij elkaar kunnen komen, zal iedereen persoonlijk 
op de hoogte gebracht worden. Ook u kunt terecht op het telefoonnummer 662510. 

 
 

mailto:wilcohoncoop@hotmail.com
mailto:schoutenmarian@gmail.com
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VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 
 

DE KERKELIJKE FINANCIËN EN CORONA 

De totalen van de digitale collecten en de 
collectegelden die per bank in april  binnen-

kwamen ziet u elders in deze Vigilate .Een puntje 
van zorg: de zondagse collecten digitaal blijven 

behoorlijk achter bij ‘normale’ collecten. En dat 

baart zorgen. Daarom toch de oproep: Lieve 
gemeenteleden, de kerk laat u niet in de steek, 

en laat daarom u de kerk niet in de steek. Samen 
moeten we door de crisis, 

samen loodsen we ook de kerk 
(financieel) door de crisis. Dus 

we geven nog maar ‘ns ons 

banknummer: NL37RABO0121707520 en de QR-code:  
 

GIFTEN EN GAVEN april 2020 

 

Giften    
Nel Rijneveld meldde per email dat ze een gift mocht ontvang van € 10,--: 

voor Vigilate!!! 
 

Gehouden collecten 

De collecten zoals die digitaal binnenkwamen  in april lieten een totaal zien van  
€ 3.653.46, inclusief de ‘grote’ Lebone-collecte á € 934,50. E.e.a. wordt als volgt 

verdeeld: Diaconie € 2.158,03 (incl. ‘grote’Lebone-collecte), College van Kerk-
rentmeesters € 747,72 en Instandhouding Eredienst  € 747,71. Dank voor alle 

bijdragen en de moeite die u moest doen om die de goeie kant op te sturen! 
 

Komende collecten 

Zondag 7 juni collecteren we voor het Roosevelt-paviljoen in het Nieuw Hydepark 
van de PKN. De deuren van het Nieuw Hydepark in Doorn staan 

open voor mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. 
Ze zijn ziek of hebben een beperking, waardoor ze niet 

zelfstandig ertussenuit kunnen. Graag wil de Protestantse Kerk 

de zorg nog kleiner maken en goedkopere vakanties bieden aan 
mensen die het bedrag moeilijk op kunnen brengen. Want juist 

in tijden van hectiek en grote zorg om een ander mag de grootte van de 
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portemonnee niet bepalend zijn voor rust en aandacht. We hopen met elkaar 
voldoende geld bijeen te brengen om de vakantiekosten per week voor gasten 

terug te kunnen brengen. Helpt u mee? 
 
Zondag 14 juni collecteren we voor het Werelddiaconaat. Bijna de helft van de 

vluchtelingen op Lesbos zijn kinderen. Eén van de vijf 
kinderen komt zelfs zonder ouders of begeleiders aan! 

Niet voor te stellen. Schrijnende televisiebeelden laten 
ons erbarmelijke omstandigheden zien. Op de Griekse 

eilanden is de situatie gespannen. Zoals op Lesbos waar 
meer dan 20.000 vluchtelingen verblijven in kamp Moria, terwijl dat gebouwd is 

om 3.000 mensen op te vangen. Huisvesting, hygiënische en medische 

voorzieningen zijn volstrekt onvoldoende. De lokale partners van Kerk in Actie 
geven concreet hulp aan vluchtelingen, zoals onderdak, maaltijden en educatie 

voor alleenreizende vluchteling-kinderen. Op Lesbos krijgen net aangekomen 
vluchtelingen eerste hulp, informatie en voedsel en de kinderen krijgen - zodra de 

scholen weer open kunnen - basislessen Grieks, Engels, wiskunde en 

aardrijkskunde en creatieve workshops. Uw steun voor dit werk is zeer welkom. 
 

Zondag 21 juni is de collecte bestemd voor het plaatselijk diaconaat. Nog steeds 
is er hulp nodig voor enige gezinnen en personen die om geheel uiteenlopende 

redenen (tijdelijk) financiële of maatschappenlelijke 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, ouderen en gehandicapten werk en wordt ook de jeugd 

binnen onze gemeente niet vergeten. 
 

Zondag 28 juni is de diaconie collecte bestemd voor Stichting De Hoop. Stichting 
De Hoop is een instelling voor evangelische hulpverlening. Depressie, angsten, 

verslavingen… Het zijn problemen waar heel wat 

mensen, jong en oud, in hun leven tegenaan lopen. De 
Hoop biedt hulp, zowel bij milde als bij ernstige 

problematiek. Als het gaat om psychische problemen of 
verslavingsproblemen, of een combinatie van beiden. Er 

zijn poliklinieken in Amersfoort, Dordrecht, Houten, 
Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen. De Hoop biedt deskundigen die bewogen 

zijn vanuit de liefde van Christus! De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw 

leven. Wij hopen op uw bijdrage te kunnen rekenen. 
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KOMEN EN GAAN 

 

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente 
 

 
 

 

 
 

 

OVERIGE BERICHTEN 

 
Hartelijke groet van het ‘oude’ kostersechtpaar. 

Ton en Nel van der Steenhoven zijn geland in hun nieuwe woning in 
Nederhemert. Zij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten met hart-

verwarmende woorden, voor de telefoontjes, mailtjes, bloemen, planten, enz. Al 
deze blijken van vriendschap en betrokkenheid hebben hen diep geraakt. Zij 

zenden ons een hartelijke groet!   

 
Bedankje 

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven dat wij ontvingen in de weken 
die wij aan huis waren gebonden vanwege de coronabesmetting van Trudi. De 

kaarten, telefoontjes en de bloemen waren hartverwarmend. Het heeft ons heel 

goed gedaan. Met vriendelijke groet, Ton en Trudi van Beers 
 

Bedankje  
Sipke-Eric Feenstra en zijn zus en mantelzorgster Janny Feenstra bedanken 

iedereen die Sipke-Eric een leuke dierenkaart heeft gestuurd in de weken dat hij 
geen bezoek mocht ontvangen in het woonzorgcentrum waar hij woont. (SOVAK, 

Markt 60, 4261 DC  Wijk en Aalburg). De belangstelling heeft Sipke-Eric veel 

goed gedaan. 
 

Bedankt 
Wij willen graag iedereen bedanken die ons bloemen, lieve kaartjes, appjes en 

telefoontjes heeft gestuurd met zegenwensen en bemoedigingen bij onze 

bevestiging als ouderling. Wij waren hierdoor zeer ontroerd, en hopen met Gods 
hulp ons jawoord waar te maken.                  Hennie Spek en Hennie de Waal 
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JARIGEN 

 
Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden. 

 

 

INLEVEREN KOPIJ 

 

Kopij voor het juli/augustus-nummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 

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

 
 

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 

 
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: Angela Schreuders,  Dr. Tjalmastraat 67, 4264 SC 

Veen. T: 0416-778103. 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  E: Diaconiepgheusden@hotmail.com. 
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
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