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Nummer 894 maart 2021 

MEDITATIE 

 
 

Ik ben er voor jou 

 
Onlangs las ik een roman met de wonderlijke titel De nuttige last van tragiek. 

Kort na het verschijnen overleed de auteur, de Vlaming Koenraad Goudeseune,  
maar dat terzijde. Terwijl de hoofdfiguur van de roman op weg is naar een 

afspraak met een vrouw, verdwijnen van het ene op het andere moment alle 

mensen van de aarde, behalve hijzelf en, zoals later zal blijken, de vrouw naar 
wie hij op weg is. Ik vind het boek als geheel niet erg geslaagd, maar die wereld 

zonder mensen wordt wel heel indringend beschreven. Het lekkerste eten smaakt 
niet lekker meer, als er geen andere mensen zijn om mee te praten of naar te 

kijken. Aan slapen in een prachtig maar verlaten hotel is niets aan. En rondrijden 

in de duurste auto is heel treurig als alle straten verder leeg zijn.  
De boodschap van het boek is even simpel als indringend: medemensen 

zijn niet zelden lastige wezens, maar je wilt niet zonder ze. Natuurlijk wisten we 
dat al. Sinds de coronapandemie de wereld plaagt, ontdekken we opnieuw hoe 

fijn het is om samen met allerlei bekende of onbekende mensen door een stad te 

wandelen, of te winkelen, of in een theater te zitten, of in een vliegtuig, of in een 
kerk. En lang, lang voor de coronapandemie zei God al dat het niet goed is als de 

mens alleen is (Genesis 2:18).  
De Protestantse Kerk heeft een mooi thema bedacht voor de 

veertigdagentijd en Pasen: Ik ben er voor jou. Met de ‘Ik’ wordt allereerst Jezus 
bedoeld. Als ultieme blijk van liefde heeft Jezus zijn leven voor ons over, en staat 

Hij voor ons op uit de dood. Door deze weg te gaan, laat Hij ons zien dat Hij er 

altijd voor ons wil zijn, in goede en in slechte dagen, tot in de dood, zelfs door de 
dood heen. Tegelijkertijd moedigt Jezus ons aan om er te zijn voor elkaar. 

Daarmee geeft Jezus zijn lijden, sterven en opstanding twee polen: Hij wil er zijn 
voor ons, en wij mogen er zijn voor elkaar.  

De nuttige last van tragiek, zo noemde Koenraad Goudeseune zijn laatste 

roman. Als hij zich door het paasevangelie had laten inspireren, had hij er ook 
van kunnen maken: De nuttige last van liefde.  
  
Ds. Frans Willem Verbaas 
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KERKDIENSTEN  

 
Zondag  7 maart 

10.00 uur Predikant-in-Opleiding M. Klaasse-Mesch  
17.00 uur    Ds. L van Wingerden uit ’s-Hertogenbosch.  

 Collecten: 1. ZWO project, Lebone Village 

                2. Onderhoud Beeld en Geluid 

                         3. Project Groen en Warm 
 

Woensdag 10 maart  Biddag voor gewas en arbeid  

14.00 uur          Biddagviering voor kinderen (in de kerk of online) 
19.30 uur  Ds. F.W. Verbaas  Biddagviering.   

    Collecte: één collecte t.b.v. het project Groen en Warm  
 

Zondag  14 maart 
10.00 uur Mevr. Ds. L.E. Vos, Zwolle 

17.00 uur   Ds. E.J. de Ruiter, Amerongen 
 Collecten: 1. Inwendige Zendingsbond           

                2. Onderhoud Kerkgebouw     

                         3. Project Groen en Warm 
 

Zondag  21 maart 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas 

17.00 uur Predikant-in-Opleiding M. Klaasse-Mesch 
 Collecten: 1. 40 dagentijd, Kerk in Actie          

                2. Plaatselijk Kerkenwerk    
                         3. Project Groen en Warm 

  

Zondag  28 maart  Palmzondag (ingang zomertijd) 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, jeugddienst  

17.00 uur Ds. D.C. Groenendijk, Klundert 
 Collecten: 1. Voedselbank           

                2. Instandhouding Eredienst   
                         3. Project Groen en Warm 

 
Maandag  29 maart, Eerste Passiestonde 

19:00 uur            Ds. U. Doedens, Vught 

 
Dinsdag  30 maart,  Tweede Passiestonde 
19:00 uur          Diaken A. Soeterboek 
 

Woensdag 31 maart, Derde Passiestonde 

19:00 uur           Predikant in Opleiding M. Klaasse-Mesch 
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GEMEENTEBERICHTEN  

Over ons kerkelijk leven in coronatijd    

Zolang de huidige lockdown duurt, zijn onze kerkdiensten mee te maken (ja door 

thuis te kijken en te luisteren en mee te bidden maakt u thuis de dienst mee!) via het 
youtubekanaal van onze gemeente. Dit youtubekanaal is te bereiken 

via www.youtube.com/ProtestantseGemeenteteHeusden. Nu er 
voorlopig ook geen voorzangers meer kunnen worden ingeschakeld, 

maken we gebruik van alternatieven om de lofzang gaande te houden. 
In februari betekende dit: een ‘zingend orgel’, liederen die door 

gemeenteleden thuis zijn ingezongen, en lieddeclamaties. Tijdens de ochtenddienst 
was er ook een online kindernevendienst. Nu de basisscholen weer open zijn, 

overwegen we om weer met een echte kindernevendienst in de Open Hof te 

beginnen. Via zondagsbrief, gemeentebrief en directe mails houden we kinderen en 
ouders op de hoogte. Voor doordeweekse activiteiten als de bijbelgesprekskring, 

WAT, de Emmauskring, HVD-activiteiten en het Maandelijkse Avondgebed geldt nog 
steeds dat ze stilliggen. Activiteiten voor jeugd en jongeren (Spirit, Solid Friends, de 

Eetgroep 16-19jarigen en de Open Cirkel) gaan online wel door, vaak in aangepaste 
vorm. We hopen dat alle maatregelen, het opwarmende voorjaar en de hulp van de 

goede God voor betere omstandigheden gaan zorgen. Houd moed, heb lief! (FWV) 

 
De veertigdagentijd en de Stille Week  

Rond 21 februari is er een banner (spandoek) aan de kerk gehangen met daarop het 
thema van de veertigdagentijd: Ik ben er voor jou. Voor ons heeft Christus geleden, 

voor ons is hij gestorven, voor ons is hij opgestaan uit de dood. Dat mogen we 
weten, dat mag ons leven bepalen in de weken naar Pasen toe. Het gebruik van een 

veertigdagenkalender (van de PKN of van Lebone Village) kan ons hierbij helpen. 
Voor de Stille Week zult u met het aprilnummer van Vigilate een boekje uitgereikt 

krijgen. In dit boekje wordt op beknopte wijze de liturgie van alle diensten in de Stille 

Week tot en met Pasen afgedrukt. Daarmee krijgt u een overzicht en kunt u van huis 
uit de weg volgen die Jezus ging van dag tot dag: van Palmzondag, via de 

interkerkelijke Passiestonden op maandag, dinsdag en woensdag, via Witte 
Donderdag (wanneer we via de televisie The Passion in Roermond kunnen volgen) en 

via de diensten op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag naar de Eerste Paasdag. De Heer is 
er voor ons, laten wij er ook voor Hem zijn. (FWV) 

 
Woensdag 10 maart, Biddag voor gewas en Arbeid  
Op woensdag 10 maart is het weer de jaarlijkse Biddag voor gewas en arbeid. ’s 

Middags houden we dan om 14:00 uur een eenvoudige gebedsdienst met de 
kinderen. Op dit moment is nog niet duidelijk of dat een ‘echte’ dienst wordt in de 
Catharijnekerk of een online bijeenkomst. Via de Zondagsbrief en de Voetius houden 

we de kinderen en hun ouders op de hoogte. Op woensdagavond 10 maart houden 

we een gebedsdienst, die via youtube wordt uitgezonden en zal beginnen om 
19:30 uur. (FWV)  

http://www.youtube.com/
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Oproep: stuur uw gebedsintenties voor Goede Vrijdag in  

In de veertigdagentijd van vorig jaar maakte Theo van Wijngaarden het mooie, 
eenvoudige houten kruis, dat sindsdien voor in de kerk staat. In de dienst op Goede 

Vrijdag zijn toen gebedsintenties (‘opgeschreven’ vragen, verdriet, zorgen, angsten 
enz.) in een schaal verzameld en bij het kruis gelegd. Op Stille Zaterdag zijn die 

gebedsintenties verbrand, en met dat vuur is de nieuwe paaskaars ontstoken. Dit jaar 
willen wij het op Goede Vrijdag 2 april en Stille Zaterdag 3 april opnieuw zo doen. Het 

is misschien nog wat vroeg, maar ik wil u nu alvast vragen om gebedsintenties in te 

brengen. Dat kan door ze in een gesloten envelop (die niet zal worden geopend!) in 
de brievenbus van de pastorie te gooien, of door ze per post naar de pastorie te 

sturen. (FWV)   

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE    

 

In Memoriam Areke Weck-Nelis  
Op dinsdag 26 januari is Areke Adriana Weck-Nelis overleden (Roomsche Kerkstraat 

5, kamer 68, 5256 AJ Heusden), op 95-jarige leeftijd. Haar gezondheid liet al langere 
tijd te wensen over, maar haar hart bleek sterk. Areke Nelis werd geboren en groeide 

op in Drunen. Na haar huwelijk verhuisde ze naar Oudheusden, waar ze met haar 

man Goof Weck een boerderij annex tuinbouwbedrijf had. Ze kregen één zoon, Fré 
één schoondochter, Jozé, en twee kleinkinderen. Er werd hard gewerkt en goed 

geleefd. Areke is altijd een trouw lid van onze gemeente geweest. Als het even kon 
ging ze zondag tweemaal ter kerke, waar ze het meest genoot van een eenvoudige 

dienst met een duidelijk preek. De laatste jaren werd ze ’s middags vaak opgehaald 
en weer thuisgebracht door gemeenteleden. Areke Weck hield van gezelligheid, van 

mensen om zich heen. Toen haar leven door ouderdom, toenemende vermoeidheid 
en het wegvallen van familie en vrienden stiller werd, vond ze dat lastig. De laatste 

jaren woonde ze in Huize Antonius, eerst in een aanleunwoning, later intern, met 

mensen om haar heen, zodat ze zelfs weer opleefde. Toch bleef ze zeggen: ‘Ik hoop 
dat de Heer mij maar snel thuishaalt.’ Fré en Jozé deden jarenlang wat ze konden om 

hun oude moeder te steunen. Op dinsdag 2 februari is zij, na een besloten 
uitvaartdienst, gecremeerd in Oosterhout. Moge Areke Weck rusten in de schoot van 

haar eeuwige Vader. (FWV) 
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UIT DE PASTORIE 

 
De coronacrisis werkt als een soort kaasschaaf: in de afgelopen maanden is er telkens 

weer een laagje van het leven zoals we dat kenden afgeschaafd. Daarmee is het 

leven kariger en soberder geworden. Het vreemde is, dat woorden als ‘karig’ en 
‘sober’ juist kenmerkend zijn voor de veertigdagentijd. In zekere zin is de huidige 

veertigdagentijd nu al bijna een jaar aan de gang. Het lijden van Christus is natuurlijk 
niet hetzelfde als de coronacrisis. Maar er zijn wel overeenkomsten! Want net als in 

de coronacrisis moeten we het ieder jaar in de veertigdagentijd hebben van de hoop 
en het vertrouwen dat het laatste woord niet is aan ziekte, lijden of dood, maar aan 

het goddelijke licht dat niet te doven is. Anders gezegd: ook in de coronacrisis mogen 
we ons richten op het komende Paasfeest. Ook in de coronacrisis mogen wij 

hoopvolle mensen zijn!    Hartelijke groet, ook namens Marianne, Ds. Frans Willem 

Verbaas 
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
Catechese en gesprekskringen  

Vanwege coronamaatregelen kunnen omstandigheden in de loop van maart wijzigen. 
Maar zoals het er nu naar uitziet zal het programma er als volgt uitzien.  Spirit, 

catechisatie voor 12-15 jarigen, wordt online gehouden op de volgende data: 
woensdag 3 maart, dinsdag 9 maart, woensdag 17 maart en dinsdag 23 maart. En 

dan is het catecheseseizoen alweer voorbij! Maar zodra we weer ‘echt’ bij elkaar 
kunnen komen, zullen we als Spirit beslist nog een klein maar ‘echt’ feestje 

organiseren. In verband met de Stille Week wordt de Eetgroep voor 16-19jarigen 

niet in de vierde maar in de derde week van de maand gehouden, dus op woensdag 
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24 maart. De Open Cirkel komt online samen op donderdagavond 25 maart. De 
Solid Friends zijn weer online aan de beurt op zondagmiddag 28 maart, vanaf 14:30 

uur. (FWV) 
 

UIT DE KERKENRAAD 

Verkiezing van een nieuwe jeugdouderling 

Op de oproep eind januari en begin februari om kandidaten in te dienen voor het 
ambt van jeugdouderling, zijn twee namen binnengekomen. Beide nominaties werden 

ondersteund door de handtekeningen van tenminste tien stemgerechtigde 
gemeenteleden. Volgens de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en 
werken van de Protestantse Gemeente te Heusden dient de kerkenraad nu een 
verkiezing tussen beide kandidaten te organiseren. Zo zijn we het ook gewend. Toch 

stelt de kerkenraad voor om dit keer van onze gebruikelijke verkiezingsprocedure af 
te wijken. Daarvoor heeft de kerkenraad twee redenen.  

1. Het organiseren van een fysieke verkiezing in coronatijd is niet eenvoudig. Navraag 

bij het Landelijk Dienstencentrum van de PKN bevestigt dat. Bijeenkomsten van meer 
dan dertig mensen worden momenteel ontraden. We laten op dit moment zelfs 

helemaal geen bezoekers toe bij onze kerkdiensten. Het aantal aanwezigen bij een 
fysieke verkiezingsbijeenkomst zou weliswaar kunnen worden beperkt, wanneer 

gemeenteleden elkaar volmachten meegeven. Maar het is de vraag of hierdoor niet 
een drempel wordt opgeworpen voor gemeenteleden die niet zo makkelijk een 

volmacht aan een ander kunnen of willen geven. Ook bij het organiseren van een 
digitale stembusgang, dat wil zeggen: stemmen per e-mail, komt veel organisatie 

kijken. En ook hier rijst de vraag of er niet een drempel wordt opgeworpen voor 

gemeenteleden die digitaal niet zo bedreven zijn.  
2. De tweede reden om van de gebruikelijke verkiezingsprocedure af te wijken is de 

volgende: een van de twee ingediende kandidaten heeft de kerkenraad inmiddels 
verzocht om niet op de kandidatenlijst geplaatst te worden, aangezien deze kandidaat 

nu al weet een eventuele verkiezing tot jeugdouderling niet te zullen aanvaarden. In 
het verleden heeft de kerkenraad dergelijke verzoeken steeds naast zich neergelegd, 

vanuit de gedachte dat een kandidaat in zijn of haar verkiezing Gods eigen stem kan 
beluisteren, waardoor eerdere bezwaren alsnog in een ander daglicht komen te staan. 

Het verleden leert ons echter ook dat het vaak gebeurt dat de kandidaat bij zijn of 

haar aanvankelijke weigering blijft, en dat daardoor tegelijk de tegenkandidaat niet 
langer beschikbaar is voor een ambt.   

Om deze twee redenen stelt de kerkenraad voor om bij de huidige verkiezing van een 
nieuwe jeugdouderling bij wijze van uitzondering, eenmalig dus, af te wijken van de 

gebruikelijke procedure. Dit betekent dat de kerkenraad voorstelt om de kandidaat, 
die zich niet bij voorbaat heeft afgemeld, rechtstreeks te benoemen tot 
jeugdouderling in onze gemeente. De kerkenraad wil dit echter alleen doen, wanneer 
zij hiervoor brede steun vindt onder de gemeenteleden. Degenen die niet met het 

voorstel van de kerkenraad mee kunnen gaan, worden daarom in staat gesteld om 

voor dinsdag 9 maart schriftelijk hun bezwaren in te dienen bij scriba Huib de Waal. 
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Eventueel ingebrachte bezwaren zullen worden meegewogen, wanneer de kerkenraad 
zich opnieuw buigt over de te volgen procedure die moet leiden tot het verkiezen van 

een nieuwe jeugdouderling.      
Met broederlijke en zusterlijke groet, De kerkenraad  

 

VAN DE DIACONIE  

 
Welkom aan tafel, Emmaüskring en Open koffiemorgens 

U heeft het vast al gelezen in deze editie van Vigilate, de ‘paasontbijt-actie’. 
Toegegeven, het is natuurlijk veel fijner, met elkaar het ontbijt te gebruiken, maar dit 

kan helaas nog niet en dan is dit toch een mooi initiatief. Alle gasten van Welkom aan 
tafel, de deelnemers aan de Emmaüskring en de bezoekers van de Open 

Koffiemorgens willen we nog eens extra attenderen op de Paasontbijtjes die u kunt 
bestellen om cadeau te doen of om uzelf mee te verrassen. De kosten bedragen 

evenveel als we gewend zijn bij Welkom aan tafel, voor € 5,00 wordt er op de 

zaterdagmiddag voor Pasen een smakelijk en feestelijk ontbijt bij u afgeleverd. Er 
wordt uitgezien naar uw reactie, we horen graag van u allen. 

 

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-Code en volgt de instructies. 

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

 

GIFTEN EN GAVEN 

Ontvangen giften 
We zijn blij de nodige giften te kunnen melden, hoewel er bijna geen mogelijkheid is 

om bijvoorbeeld bij huisbezoek een gift met de bezoeker mee te geven. 

Ouderling Anita de Hoop ontving 1x € 10,-- voor de kerk. Nel Rijneveld meldde 

€ 15,-- voor de kerk. Via de H.V.D. ontvangen 4 x € 10,-- , 1 x € 20,-- en 

1 x € 25,-- bestemd voor de H.V.D. Hartelijk dank voor deze giften. 
Collectes 

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

opnieuw een geplande telling over te slaan (Is natuurlijk ook ’n delicate klus met het 
oog op besmetting…). Dus geen opgave van december en januari. In de volgende 
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Vigilate komen met cijfers betreffende de fysieke en digitale collectes. 
Kerkbalans 2020 

We melden een vrijwillige bijdrage (alsnog voor het afgelopen jaar) van € 200, die per 
gevulde enveloppe binnenkwam bij een van de kerkrentmeesters. 

 
Komende collecten 

De voorjaarszendingscollecte van zondag 7 maart is bestemd zijn voor het door de 
ZWO gekozen project Lebone Village, Bloemfontein, Zuid Afrika. Lebone Village is een 

christelijke kindertehuis, gelegen net buiten Bloemfontein in 

de Provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop 
gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare 

kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden 
getroffen. Het personeel van het kindertehuis vangt 

aidswezen op, geven onderwijs, voedsel en medicijnen aan 
deze kinderen maar ook aan kinderen uit de buurt die door 

armoede geen regulier onderwijs kunnen volgen. Verder 
geven ze vak trainingen aan mensen uit de buurt, zodat ze zelfredzaam worden en 

een baan kunnen gaan zoeken. Onze hulp blijft nodig. 

 
Zondag 14 maart is de collecte voor IZB, vereniging voor zending in Nederland. Een 

missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. U kent de IZB 
misschien van naam, maar wat doet de IZB precies… We 

praten u even bij. De IZB verlangt ernaar dat mensen Jezus 
Christus leren kennen en Hem met vreugde volgen. Wij 

leven in een tijd van secularisatie; hoe stemmen we ons hart 
dagelijks af op Jezus Christus? Hij beweegt ons om anderen 

uit te nodigen in die grote beweging, achter Hem aan. Dat is de rode draad in het 

werk van de IZB: Focus (missionaire toerusting), Impact (pioniersplekken en -
projecten), Dabar (evangelisatie/recreatiewerk op campings) en Areopagus 

(nascholing en toerusting van predikanten). Doet u mee? 

 
Zondag 21 maart collecteren we voor Kerk in Actie 40 dagen tijd. Op het Indonesische 
eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De 

Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties 
op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van 

tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten 

krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je duurzaam 
landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen 

gevarieerd kunt koken. In het dorp waar Soligan woont, konden de boeren samen 
met de kerk op vier plaatsen een irrigatiesysteem aanleggen. “Vroeger was een 
tweede rijstoogst nooit haalbaar, maar nu wel, en misschien zelfs een derde met 
cassave, maïs en pinda’s”, vertelt Soligan trots. De verwachting is dat maar liefst 275 

boeren in het dorp van Soligan de komende jaren meer opbrengsten hebben dankzij 
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de irrigatiesystemen. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter 
inkomen!  

 
Zondag 28 maart collecteert de diaconie voor de voedselbank.  

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De 
voedselbanken helpen door ze tijdelijk te voorzien van 

voedselpakketten. Door samen te werken met bedrijven, 
instellingen, overheden enz. zorgt men ervoor dat armoede wordt 

bestreden en minder voedsel wordt verspild. Om de 

zelfredzaamheid te vergroten, werken de voedselbank samen met 
lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen 

benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Bij de Voedselbank 
Den Bosch en omstreken werken uitsluitend vrijwilligers. Maar ondanks dat zijn er 

veel kosten: voor bestelbusjes om eten in te vervoeren, voor benzine, voor 
gebouwen waarin het voedsel wordt opgeslagen en uitgedeeld, enzovoort. Voor de 

inkomsten is de voedselbank volledig afhankelijk van sponsors, donateurs, 
subsidies, stichtingen, kerken en verschillende acties in de buurt. Met uw gift 

steunt u dit werk. 

 
 

KOMEN EN GAAN 

 
Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente 

Mevrouw R.A. Vos, Juliana van Stolbergstraat 2; 4264SW Veen naar 

Pastoor van Kesselhof 18 I; 5141HS Waalwijk. 
Mevrouw G.D.A. van der Steenhoven, Jonge Roelensteeg 4 L; 1012PL Amsterdam 

naar Van Woustraat 149 – 3; 1074AJ Amsterdam. 
 

Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een overschrijving 
Mevrouw A.E. Jansen, Beethovenlaan 136; 5144GC Waalwijk 

 

 MISSIONAIRE WERKGROEP 

Paasontbijtjes 

De coronacrisis duurt al langer dan we ons ooit voor konden stellen. Pasen 2021 zal 

net als Pasen 2020 beperkingen kennen. In de kerk 
ontmoeten we elkaar al een jaar minder dan we zouden 

willen. Juist rondom feestdagen is dit gemis voor velen extra 

voelbaar. Vanuit de kerk willen we iets uitstralen naar elkaar 

en naar onze omgeving: 
Ik ben er voor jou! Juist rondom Pasen laten we elkaar niet los, omdat God ons niet 

loslaat. Deze betrokkenheid op elkaar kan op heel veel verschillende manieren tot 
uiting komen, maar wat is er leuker dan iemand verrassen met een ontbijtje? 
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Wie gunt u deze Pasen een ontbijtje?  
Iemand die u kent, of juist iemand met wie u nog nooit een woord gewisseld heeft? 

Iemand uit de kerk of iemand uit uw buurt? Uzelf trakteren is natuurlijk ook een goed 
idee!  

 
De kosten voor een ontbijtje bedragen € 5,00. Voor dit bedrag krijgt u op 

zaterdagmiddag voor Pasen een ontbijtje thuisbezorgd. U heeft ook de mogelijkheid 
om het ontbijtje op te komen halen en dit zelf te bezorgen bij degene wie u een 

paasontbijtje gunt. 

 
Aanmelden kan tot uiterlijk 25 maart via de brief (bij de zondagsbrief), per mail, of 

telefonisch op de volgende adressen: 
Nel Rijneveld, De Vlijt 73, Wijk en Aalburg, 06-12277128, 
nelrijneveld@hotmail.com 
-Ds. Frans Willem Verbaas, Pelsestraat 8, Heusden, 0416-531663,  
fw.verbaas@hetnet.nl 
-Dennis van Roosmalen, Bagijnhof 17, Veen, 06-24275752,  
dennisenbrenda@hotmail.nl 
-Huib de Waal, Rubensstraat 9, Oudheusden, 06-22458240,  
scriba@pgheusden.nl 
-Anita Timmermans, Grotestraat 1, Veen, 06-20116955,  
anitat4264@gmail.com  

-Bep en Joke van den Oever (WAT), Waterpoort 28, Heusden, 0416-662510, 
bvd.oever@home.nl     
-Sjaantje van der Stelt (HVD), Hoogstraat 9, Heusden, 0416-661122 
sjaanvdstelt@gmail.com    Van harte aanbevolen! 
 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

mailto:nelrijneveld@hotmail.com
mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
mailto:dennisenbrenda@hotmail.nl
mailto:scriba@pgheusden.nl
mailto:anitat4264@gmail.com
mailto:sjaanvdstelt@gmail.com
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INLEVEREN KOPIJ 

 
Kopij voor het april-nummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 

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

AGENDA   

 

 

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. 
 

Woensdag 3 maart Spirit 
Dinsdag   9 maart Spirit 

woensdag 17 maart Spirit 

Dinsdag 23 maart Spirit 
Woensdag 24 maart Eetgroep voor 16-19-jarigen 

Donderdag 25 maart Open Cirkel 
Zondag  28 maart Solid Friends 

 

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 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, De Wiek 26, 4261XR Wijk en Aalburg  

Tel 0616952524. RABOBank: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. ZWO. 
 

HVD (Hartelijk, Vriendelijk,  Dienstbaar): Penningmeester: Kora Mes, Gerard 
van Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936. 

Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden 
 

Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz. 
Nel Rijneveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com 
 

Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT Oudheusden. 
T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com  

mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
mailto:scriba@pgheusden.nl
mailto:kosterij@pgheusden.nl
mailto:fin.admi.pgheusden@gmail.com
mailto:nelrijneveld@hotmail.com

