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Nummer 896 mei 2021 

MEDITATIE 

 
 
 

Een belangrijk Pinksterfeest 
 

We gaan een belangrijk Pinksterfeest tegemoet.  
De coronacrisis heeft van de kerk een smeulend vuurtje gemaakt. Dat 

geldt ook voor onze gemeente. Dat is niet negatief bedoeld, integendeel. Als 

een vuur smeulend is, zit de brand er nog altijd in. We houden de lofzang 
gaande, zenden onze diensten uit, we proberen met elkaar mee te leven en 

naar elkaar om te kijken, en achter de schermen gebeurt veel meer dan 
zichtbaar is. Dat zijn allemaal gloeiende sintels. Maar we 

missen de vlammen, we missen de warmte van een laaiend 

vuur. We missen de samenkomsten, het samen zingen, de 
kinderen in de kerk, de kringen waarin we elkaar ontmoeten, 

de maaltijden van Welkom aan Tafel, de feestelijke 
bijeenkomsten van de HVD, enz. Maar zolang er sprake is van 

een smeulend vuur is er hoop. Want er hoeft maar één 
iemand langs te komen die in de gloeiende sintels blaast en 

wat vers hout toevoegt, en het vuur laait weer op.    

In Handelingen 2 lezen we dat God, na de 
Hemelvaart van Jezus, zelf langskwam om in het smeulende vuurtje van de 

eerste gemeente te blazen. En even later liepen de discipelen met vuurtongen 
op hun hoofd en spraken ze in vreemde talen, zodat iedereen in Jeruzalem hen 

kon verstaan. Inmiddels zijn we het Pinksterfeest als de officiële verjaardag van 

de kerk gaan beschouwen. En ieder jaar met Pinksteren stellen we vast, even 
verbaasd als verheugd: de Geest waait nog steeds zoals Hij wil en de Geest 

vuurt de kerk nog altijd aan. Al bijna tweeduizend jaar. 
Net als in veel andere kerken, vragen wij ons ook in de Protestantse 

Gemeente te Heusden soms bezorgd af hoe we er na de coronacrisis voor zullen 

staan. Komt iedereen straks terug in onze Catharijnekerk, of gaan er leden 
afhaken? We weten het niet. Wat we wel weten is dat velen hun uiterste best 

doen om het vuurtje smeulend te houden. En nog belangrijker: we weten dat 
eens de Heilige Geest de eerste gemeente in vuur en vlam zette. En wat de 

Geest eens deed, kan de Geest opnieuw doen. Daarom bidden wij dit jaar nog 
vuriger dan anders: Kom, heilige Geest!       

Daarom gaan we een belangrijk Pinksterfeest tegemoet. 

   
Ds. F. W. Verbaas 
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KERKDIENSTEN  

 

Zondag  2 mei 

10.00 uur   Ds. F.W. Verbaas    
17.00 uur   Ds. S. Jumelet, Zaltbommel  

 Collecten: 1. Edukans 
                2. Onderhoud Pastorie 

                         3. Project Groen en Warm 
Zondag  9 mei 

10.00 uur  Ds. O.O. Grevink, Waalwijk 

17.00 uur   Dr. R.J. Bakker, Amsterdam 
 Collecten: 1. Stichting Sport en Spel           

                2. Plaatselijk Kerkenwerk     
                         3. Project Groen en Warm 

 

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag  
10.00 uur  Ds. F.W. Verbaas    

 Collecten: 1. Stichting Ontmoeting      
                2. Onderhoud Kerktuin 

                         3. Project Groen en Warm 

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

17.00 uur Pastoraal medewerker Nico van Sprundel, Spangen, Rotterdam 
 Collecten: 1. Plaatselijk Jeugdwerk          

                2. Onderhoud Open Hof 
                         3. Project Groen en Warm 

  

Zondag  23 mei, Eerste Pinksterdag 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas 

17.00 uur Ds. L. van Wingerden, ’s-Hertogenbosch 
 Collecten: 1. ZWO project; Lebone Village, Bloemfontein 

                2. Onderhoud Kerkgebouw   

                         3. Project Groen en Warm 
Zondag    30 mei 

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas,                 Viering Heilig Avondmaal 
17.00 uur Ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen Viering Heilig Avondmaal 

 Collecten: 1. SDOK      
                2. Plaatselijk Kerkenwerk   

                         3. Project Groen en Warm 
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GEMEENTEBERICHTEN  

 
De laatste ontwikkelingen in coronaland. 

Op het moment dat de kopij van dit nummer van Vigilate wordt geschreven, 
kondigt de regering een komende versoepeling van de 

coronamaatregelen af. Een greep uit de verruimingen: de 
avondklok verdwijnt, de mogelijkheden om te winkelen 

worden verruimd, terrassen gaan open, meer mensen kunnen 

rouwdiensten bezoeken. Het is nog niet bekend wat de 
versoepelingen voor de kerken zullen betekenen. Onze 

kerkenraad houdt de ontwikkelingen in de gaten. In ieder geval zullen we 
voorzichtig blijven. Het virus is nog niet weg. Het is geweldig dat een haven in 

zicht komt, maar we mogen niet verslappen.    
 

Kerkdiensten in mei  

Eind april geldt nog steeds dat er dertig kerkgangers per dienst welkom zijn. 
We regelen dat zorgvuldig en voorzichtig: kerkgangers melden zich tevoren aan 

bij onze scriba (scriba@pgheusden.nl); wanneer we door de kerk lopen dragen 
we een mondkapje dat af mag wanneer we weer zitten; we houden zorgvuldig 

anderhalve meter afstand van elkaar; en een groepje voorzangers neemt de 

gemeentezang voor zijn rekening. Daarnaast vindt de kindernevendienst weer 
‘in levende lijve’ plaats in de Open Hof. En verder kan iedereen die dat wil onze 

diensten meemaken via beelduitzendingen op ons youtubekanaal, te bereiken 
via www.pgheusden.nl. Mochten er veranderingen rond de toegankelijkheid van 

de diensten optreden in de komende weken, dan houden we u via de 

Zondagsbrief, gemeente-mails en de website op de hoogte van de nieuwe 
ontwikkelingen. (FWV)  

 
Afscheid stagiaire Matthea Klaasse-Mesch 

In de ochtenddienst op de Eerste Pinksterdag zal predikant-in-opleiding Matthea 
Klaasse-Mesch haar stageperiode in onze gemeente afronden. Matthea heeft 

een wonderlijke stageperiode doorgemaakt. Van het begin tot 

het einde stond haar stage in het teken van de coronacrisis, die 
er onder andere voor heeft gezorgd dat Matthea niet één 

‘gewone kerkdienst’ in de Catharijnekerk heeft kunnen 
meemaken. Net als wij heeft Matthea een jaar lang moeten 

improviseren. Maar misschien heeft zij ons juist in al dat 

improviseren van haar kwaliteiten overtuigd. Matthea beschikt 
over een stevig geloofsvertrouwen, een mooi theologisch 

fundament en ze is gezegend met een persoonlijkheid die tegen een stootje 
kan. Van iedere situatie wist ze het beste te maken. En altijd was ze bereid om 

mailto:scriba@pgheusden.nl0
http://www.pgheusden.nl/


 4 

nog een keer van Waalwijk naar Heusden te rijden. Met andere woorden: we 
gaan Matthea missen! Dat geldt beslist ook voor mij: ik zie terug op boeiende 

gesprekken en regelmatig heeft ze mij en anderen met raad en daad ter zijde 
gestaan. De komende zomer hoopt Matthea af te studeren als predikant. Met 

haar zijn we heel benieuwd waar het predikantschap haar en haar gezin zal 

leiden. We hopen dat de band met de PG Heusden blijft bestaan. De kerkenraad 
heeft haar alvast op de lijst van vaste gastvoorgangers geplaatst. Op Eerste 

Pinksterdag zwaaien we haar uit: Ga met God, en Hij zal met je zijn! (FWV) 
 

Pinkstergroet bij de Vigilate van mei 
Bij deze editie van Vigilate ontvangt elk adres twee prachtige 

Pinksteransichtkaarten. Op de kaart staat in vurige rode letters een Pinksterlied, 

en de mooie tekening is gemaakt door Marianne Verbaas. Mooi om in deze tijd 
iemand met zo’n bijzondere Pinkstergroet te verrassen, ook fijn om zelf op een 

centraal plekje in huis neer te zetten. Dat kan dus allebei! Een mooie 
Pinkstergedachte, we mogen delen van hetgeen we zelf ontvangen hebben. 

Hopelijk krijgen alle kaarten een goede bestemming. (Nel Rijneveld, namens de 

Missionaire Werkgroep)  
 

 Heilig Avondmaal op zondag 30 mei in ochtend- en middagdienst 
Op zondag 30 mei hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren. Omdat we 

dan waarschijnlijk nog steeds het aantal 
kerkgangers moeten beperken, heeft het 

moderamen besloten ook van de middagdienst een 

avondmaalsviering te maken.  Op deze wijze geven 
we dan zoveel mogelijk gemeenteleden de kans om 

deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer. Een en 
ander betekent dat u op deze zondag misschien 

maar eenmaal een dienst kunt bijwonen in de Catharijnekerk. Wij hopen op uw 

begrip. (U kunt overigens gerust op zaterdag 29 mei bij scriba Huib de Waal 
informeren of misschien niet toch tweemaal ter kerke kunt op 30 mei.) (FWV)     

 
Meivakantie predikant 

Van maandag 3 tot en met maandag 10 mei hoopt ondergetekende vakantie te 

hebben. Mocht in deze periode bijstand nodig hebben, dan kunt u contact 
opnemen met onze scriba Huib de Waal, tel. 662568.  (FWV)   

 
 
 
 

 

  



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UIT DE PASTORIE 

 

Bij wijze van groet deel ik een gedicht van ds. Jaap Zijlstra (1933 – 2015) met u:  
 

Dominee   
   
Ik ben de man Zondag aan zondag Maar soms, 
die in uw straatje loopt, zeg ik klein 
de Adamsappel  wat slechts te zingen is, van een groot woord, 
zit mij niet zo hoog  spreek ik hakkel ik 
en Pinksteren  waarvan geen sprake is, van een geheim, 
is mij niet aan te zien hoog en droog. neem dat van mij aan.   
   

Hartelijke groet, Ds. Frans Willem Verbaas 
 

 



 6 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
 

Catechese, gesprekskringen en maandelijks avondgebed 
De Eetgroep voor 16-19jarigen gaat weer samen aan tafel op woensdag 

26 mei, in de Open Hof, om 17:00 uur. Op (eveneens) woensdagavond 26 mei 
wordt het maandelijks avondgebed gehouden in de kerk, om 19:15 uur. 

Aangezien we nog nooit dertig of meer deelnemers hebben mogen 

verwelkomen, is aanmelding vooraf niet nodig. Het avondgebed wordt trouwens 
ook via het youtubekanaal van de gemeente uitgezonden. De Open Cirkel 

komt samen op donderdagavond 27 mei; hoe, ‘echt’ of online, dat wordt nog 
bekend gemaakt. De Solid Friends zijn weer welkom in de Open Hof op 

zondagmiddag 30 mei, vanaf 14:30 uur. (FWV) 
 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Verkiezing  van een nieuwe jeugdouderling op vrijdagavond 28 en 
zaterdagmorgen 29 mei.  

Zoals bekend is er in de kerkenraad een vacature voor een jeugdouderling. In 
januari en februari heeft de kerkenraad daarom een oproep gedaan om namen 

van kandidaten voor dit ambt in te dienen. Daarop heeft de kerkenraad twee 
geldige nominaties ontvangen, te weten van Marian Bok-den Dekker 

(Grotestraat 38, 4264 RL Veen) en Michel Janson (Azaleastraat 15, 4261 CT 

Wijk en Aalburg). De Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken 
van de Protestantse Gemeente te Heusden schrijft dan een verkiezing tussen 

de twee kandidaten voor. In de Vigilate van maart publiceerde de kerkenraad 
een voorstel om bij wijze van uitzondering van de gebruikelijke 

verkiezingsprocedure af te wijken, maar dit voorstel stuitte op bezwaren vanuit 

de gemeente. Daarom zal de kerkenraad een reguliere verkiezing organiseren 
tussen de twee voorgedragen gemeenteleden. De verkiezing zal plaatsvinden 

op een corona-veilige wijze op vrijdagavond 28 mei van 19:30- 20:30 uur 
en op zaterdagochtend 29 mei van 11:00 – 12:00 uur. Stemgerechtigde 

gemeenteleden zullen dan met mondkapje op door de hoofdingang de kerk 

betreden, na identificatie een stembiljet ontvangen, in de kerk hun stem 
uitbrengen, en door de zij-uitgang de kerk weer verlaten.  Met hartelijke groet, 

de kerkenraad  
 

  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://home.hetnet.nl/~cjmboudewijn/images/veer%2520en%2520inkt%2520(sept.%252003).gif&imgrefurl=http://home.hetnet.nl/~cjmboudewijn/welkom.htm&h=298&w=245&sz=3&hl=nl&start=247&tbnid=yf4oDGPWJt6n-M:&tbnh=116&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3DMEMORIAM%26start%3D240%26imgc%3Dmono%26as_st%3Dy%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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VAN DE DIACONIE  

 

Welkom aan tafel, Emmaüskring en Open koffiemorgens 

Op de dag dat de kopij voor Vigilate ingeleverd wordt, is er weer een 
persconferentie in Den Haag, waarin hopelijk een eerste stap tot versoepeling 

van de maatregelen wordt gemeld. Als het lukt, zou dat heel mooi zijn. Wat 
kijken we er allemaal naar uit, elkaar weer te kunnen zien en spreken. Voorlopig 

moeten we nog geduld blijven houden. Graag, heel graag, willen we ook nu het 

allemaal nog anders is, proberen met elkaar mee te leven, zo goed als het gaat.  
Wanneer u van uw kant iets wilt delen, kunt u terecht bij Joke en Bep van den 

Oever, (tel. 662510). 
 

Sam’s kledingactie voor mensen in nood op 17 april 

j.l. heeft 65 zakken aan textiel opgeleverd.  Daar 
zijn we ontzettend blij mee. Door uw hulp zijn weer 

veel mensen voorzien van goede kleding en 
hebben weer hoop op een betere toekomst. 

Dank voor het ‘Samen goed zijn voor elkaar’ 
 

 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 

Kerkbalans 2021 
In april gingen er herinneringsbrieven uit naar onze leden die nog niet konden 

reageren op de eerste Kerkbalansbrief. De april-stand Kerkbalans 2021 bedraagt  
€ 85.000. Alle toezeggers en overmakers hartelijk dank. 

 

Kerkbalans 2020 (!) 

Wellicht is het er bij sommige gemeenteleden ‘doorheen geglipt’, maar we zien 

in onze boekhouding dat er toezeggingen zijn gedaan in 2020 met betrekking 
tot vrijwillige bijdragen (= Kerkbalans), maar die toezeggingen zijn nog niet 

omgezet in daden, lees geld overmaken. Tot die gemeenteleden zeggen we: 
kom op, laat ons niet in de steek, kom uw belofte na… 

In mei gaan de kerkrentmeesters over dit onderwerp een persoonlijke brief 

schrijven aan bedoelde ‘toezeggers’ met het verzoek om alsnog ‘bijdrager’ te 
worden.  
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GIFTEN EN GAVEN 

Ontvangen giften 
Tijdens het tellen van de maart-collecten zagen we in een envelop via ouderling 

Anita de Hoop een gift voor de Voedselbank van € 10,-- en een gift van € 40,-- 
zonder mededeling dus verdeling CvD/CvK, ook via Anita de Hoop. Via ouderling 

Huib de Waal een gift van € 50,-- voor de kerk. In een anonieme envelop in de 
collectebuil een gift van € 20,25 voor de kerk. Jeremiah (onze jongste 

fondsenwerver uit Veen) maakte € 0,50 over ‘voor de arme kindjes!’: Jeremiah 

startte een handeltje in lolly’s!  Onze predikant Verbaas ontving 2 giften : 2 x € 
20,-- en diaken Gera van Blijderveen ontving € 20,-- voor HVD. Ook ontving de 

HVD  1 x € 10,--  en 1 x € 20,-- bestemd voor het werk van de HVD.  Hartelijk 
dank voor al  deze giften. 
 

Gehouden collecten  
Het hierna volgende totaal van maart j.l. is  onderwerp van de afgesproken 

verdeling 35% Coll van Diakenen / 65 % Coll van Kerkrentmeesters: 
Per bank en ‘Mollie’ noteerden we voor de maand maart € 2.573, hetgeen 

inhoudt voor het Coll. van Diakenen € 900,55 en voor het Coll. van 
Kerkrentmeesters  € 1.672,45. 

De Biddagcollecte liet het volgende zien: tijdens de kerkdienst € 506,15, 

waaraan toe te voegen twee enveloppen in de collectebuilen: 1x € 10,-- en 1x 
€ 70,--. Via bank en ‘Mollie’  noteerden we € 990,-- voor de Biddagcollecte.  

Tijdens de kerkdiensten (met 30 bezoekers plus betrokkenen in functie) zagen 
we de volgende inkomsten: € 381,83 voor Coll van Diakenen en € 709,12 voor 

Coll. van Kerkrentmeesters, totaal dus € 1.090,95  

Aan een ieder die een bijdrage leverde aan deze inkomsten voor ‘de kerk’ 
zeggen wij (Diakenen en Kerkrentmeesters): hartelijk dank! 
 
Komende collecten 

Zondag 2 mei  is de collecte bestemd voor Edukans; omdat onderwijs écht helpt. 
Armoede, aids, oorlog, discriminatie, een handicap… Je zal er maar mee te 

maken krijgen als kind of jongere. Je kansen op goed onderwijs, werk en dus 

een eigen inkomen in de toekomst dalen schrikbarend. Wereldwijd gaan 
daardoor 57 miljoen kinderen niet naar school en nog veel 

meer verlaten de school tussentijds of krijgen slecht 
onderwijs. Edukans is expert in onderwijs in 

ontwikkelingslanden en trekt zich het lot van kansarme 

kinderen en jongeren aan. Met succesvolle onderwijsprogramma’s. Goed 
onderwijs is dé sleutel voor duurzame ontwikkeling in een land en daarmee de 

meest effectieve investering. Want goed onderwijs geeft mensen een hoger 
inkomen, dus minder armoede, een betere gezondheid en stimuleert de 
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gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Helpt u mee? 
 
Zondag 9 mei zal er gecollecteerd worden voor de stichting Sport en Spel 
Gehandicapten. Deze stichting organiseert allerlei 

activiteiten voor personen met een verstandelijke 

beperking uit onze regio. Eén van de activiteiten is de 
organisatie rondom de Activo band, maar daarnaast is 
er onder andere ook een zwemclub en fysiofitness. Zo 

worden mensen met een verstandelijke beperking een 
sociaal netwerk en ontspanning aangeboden. 

Ondersteunt u dit mee? 
 
Op Hemelvaartsdag 13 mei is de collecte bestemd voor de Ontmoeting. 

Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer 
op orde te krijgen. Ontmoeting leert hen om weer op eigen benen te staan, 

relaties aan te gaan en te onderhouden en 
de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze 

weer perspectief in hun leven. Vrijwilligers 

en medewerkers zetten zich met hart en 
ziel in voor hun medemens door een luisterend oor en praktische begeleiding te 

bieden of door ondersteunende taken te verrichten. De ontmoetingen van Jezus 
Christus met anderen stimuleert om zonder aanzien des persoons de naaste lief 

te hebben. Helpt u mee? 

 
Zondag 16 mei wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk jeugdwerk. Dit 

bijzonder belangrijk werk binnen onze gemeente brengt natuurlijk ook kosten 
met zich mee, die gedeeltelijk met de opbrengst van deze collecte kunnen 

worden bestreden. Hierdoor is het mogelijk dat er elke 
week crèche, Kindernevendienst en catechisatie is, elke twee 

weken 10plus club en elke maand Solid Friends. Het jaarlijkse 

kamp vormt een hoogtepunt voor onze jongeren met de 
jeugddiensten, zoals afgelopen kerst in de open lucht waarbij 

ook buitenkerkelijke jeugd en hun (groot)ouders worden 
aangesproken. Dit alles doen we met als doel het verhogen van 

de onderlinge band van onze jongeren met elkaar, God en onze gemeente. De 

christelijke vorming van onze jeugd en toerusting voor het leven met God en de 
naaste is een verantwoordelijkheid voor onze hele gemeente. De jeugd is nu 

onderdeel van onze kerk en niet alleen de toekomst.  
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Eerste Pinksterdag 23 mei  is de zendingscollecte bestemd 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 vaktrainingen aan mensen uit de buurt, zodat ze 

zelfredzaam worden en een baan kunnen gaan zoeken. Wij bevelen deze 
collecte van harte bij U aan! 

 
De collecte van zondag 30 mei is bestemd voor Stichting De Ondergrondse Kerk. 

SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. 

De achtergrond en intensiteit van vervolging is overal anders. Soms is er sprake 
van actieve geloofsvervolging door de overheid of 

omgeving. In andere situaties kan de weerstand tegen 
christenen zich uiten in discriminatie en uitsluiting. SDOK 

zet zich in voor christenen in beide situaties en staat naast 
ze met praktische hulp en bemoediging om trouw te 

blijven in hun geloof. Voorbeelden zijn het geven van 

medische hulp na fysiek geweld, het steunen van gezinnen 
van christenen die vanwege hun geloof gevangen zitten, 

zorgen voor veilige plaatsen en pastorale zorg bij bedreiging van christenen en 
toerusten van vervolgde kerken met Bijbels en praktische hulpmiddelen om het 
Evangelie te blijven uitdragen. Als christenen in Nederland zijn we 

verantwoordelijk voor onze vervolgde broeders en zusters die lijden vanwege 

Zijn Naam.  
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 11 

 
 

 

OVERIGE BERICHTEN 

 

Bedankt 
Op 12 januari is ‘ons ma’ Corrie van Berk van der Steenhoven overleden in 

Eikendonk. In het ruime jaar, dat zij daar woonde heeft zij vanuit de gemeente 

regelmatig een kaartje - of ander blijk van ‘niet vergeten te zijn’ – mogen 
ontvangen. Naar aanleiding van haar overlijden zijn wij als (klein-) kinderen 

overstelpt met blijken van medeleven.Iedereen die aan haar en aan ons heeft 
gedacht: heel hartelijk bedankt. Het is haar en ons tot steun geweest. 

Kinderen en kleinkinderen van Corrie. 
 

Bedankt! 

Heel veel dank voor jullie belangstelling, bemoediging en de vele kaarten die 
we mochten ontvangen voor en na de operatie. Met dank aan God en de medici 

is alles voorspoedig verlopen .Met een hartelijke groet, 
                   Willie en Hans de Weerd 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

INLEVEREN KOPIJ 

 

Kopij voor het juninummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 
18 mei inleveren bij Gijs Bouman, Putterstraat 38A  te Heusden,  

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

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
https://d.docs.live.net/imgres%3fimgurl=http:/bfa.sdsu.edu/ps/tutorial/envelop.gif&imgrefurl=http:/bfa.sdsu.edu/ps/tutorial/eudora.html&h=145&w=192&sz=1&tbnid=SUH8P9ofwuyujM:&tbnh=74&tbnw=98&hl=nl&start=2&prev=/images%3fq=envelop&imgc=mono&svnum=10&hl=nl&lr=lang_nl&sa=G
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AGENDA   

 

Woensdag 26 mei Eetgroep  17:00 uur Open Hof 

Woensdag 26 mei Maandelijks avondgebed  19:15 uur in de Kerk 
Donderdag 27 mei Open Cirkel 

Vrijdag 28 mei Verkiezing Jeugdouderling 19:30-20:30 uur, Kerk  
Zaterdag 29 mei Verkiezing Jeugdouderling 11:00-12:00 uur, Kerk  

Zondag 30 mei Solid Friends vanaf 14:30 uur 

   
   

 

EEN ‘VAN EVERDINGEN’-BIJBEL…. 
Ofwel : Het Boek in de Rode Koffer 

 
Ja, een ‘Van Everdingen’-Bijbel…  Dat is even de ‘werktitel’ voor die vuistdikke 
oude Statenbijbel die we mochten ontvangen van de familie Van Everdingen. 
Dat ging zo: 
 Op vrijdag 20 november j.l. kregen de Kerkrentmeesters een mailtje van onze 
predikant, waarin stond: 
Beste Kerkrentmeesters, 
In de consistorie heb ik een rood koffertje gezet met daarin een oude 
Statenbijbel uit de nalatenschap van mevr. Van Everdingen. Haar kinderen 
vragen of wij deze Bijbel willen hebben. Het is een indrukwekkend boekwerk, 
met heel redelijke kaft, maar zonder bijzondere historische of financiële 
waarde. De vraag is: hebben wij plaats voor deze bijbel? Misschien in een van 
de vitrinekasten?  Of moeten we (eerlijk) zeggen, dat we er geen bestemming 
voor hebben?  In dat laatste geval, zo heb ik met Nicolaas afgesproken, geven 
we de bijbel gewoon terug. Geen haast - maar kijk er eens naar,  H. groet, 
Frans Willem 
 
Nou, ja, zoiets moois, zo maar in de schoot geworpen, dat ‘slaan we niet af’…. 
 
We weten dus al dat de Bijbel, naar inzicht van Frans Willem, geen bijzondere 
historische of financiële waarde heeft, maar we willen dat dikke boek toch ‘ns 
laten bekijken door ‘onze historicus’ gemeentelid Hans Wellner. Het boek 
bezorgd bij Hans, die er na inspectie het volgende e-mailtje 
(22 nov) aan besteedt: 
 
Beste allemaal!  
Wat een eer “historicus”; neen dus, maar iemand met belangstelling voor de 
geschiedenis van Heusden. Leuke puzzel in de “ophoktijd” voor kwetsbare 
ouderen! 
(Hier zie je een foto met:) 
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Ick Willem Berckman ben getrout met Lucija van Naeldewijck den 2 Agustij 
1682 tot Naeldewijck. 
(Nog een foto met:) 
Ick ouder  ( naam niet te ontcijferen ) begeere dat mijn neef Davit van 
Zevenhoven sal hebben desen Bijbel op alle hoecke beslagen ende dat hij die 
sal hebben naer mijn doot voor uijt souden tegen spreecken van ijemant bij 
Maria van Zevenhoven wedu van saliger iacobuis Coxiust gekocht op den 16 
juni 1703. 
De naam kan ik niet goed ontcijferen “Ieschaeweu” ?? Ik ben maar een self 
made paleograaf! Wat de Bijbel betreft: krijgen is altijd fijn. Het boek 
verkeert in matige staat, maar is toch wel interessant. Dank voor deze 
interessante vraag en graag tot nog eens. Met een hartelijke groet en de wens 
dat u allen gezond moge blijven, Hans Wellner 
 
Tot zo ver het relaas van Hans Wellner. Daarna bij hem de Bijbel opgehaald en 
getransporteerd naar iemand, niet zozeer historicus (hoewel….), maar toch 
zeker ‘antiek-kenner’ :  gemeentelid Marius Janson, die er op de dag van 
bezorging het volgende mailtje aan wijdt:  Als toegezegd wil ik de overslag 
herstellen en het stukje kaft. (Er zijn meerdere platen uit de bijbel verwijderd 

(gesneden) hebben we zaterdag gezien). Al met al is het een mooie nog gave 
bijbel! Een plaats waard in een vitrine. Groet, Marius. 
 
Lang verhaal kort: Marius gaat diverse zaken op een zeer verantwoorde manier 
restaureren, en hetgeen hij niet zelf kan, maar wat toch voor de compleetheid dient 
te gebeuren, laat hij uitvoeren door ‘De Katern’ te Nieuwland (Eigenaar De With is 
een broer van ons gemeentelid mevrouw Ossenblok). Kosten in totaal ‘De Katern’:  
 € 80,-- van welk bedrag een gemeentelid een deel betaalt (!). Nadat Marius de bijbel 
heeft opgehaald in Nieuwland schrijft hij nog aan de Kerkrentmeesters: 

 
 
Vanmiddag de Bijbel opgehaald in Nieuwland. Bijbel is weer 
toonbaar geworden en is uiterlijk netjes in orde.  Zal deze z.s.m. 
bij jullie afgeven. Als de Bijbel straks in de vitrine ligt is het 
(meen ik) gewenst om een inlegvel te maken waarop te lezen is 
hoe deze in het bezit van de kerk is gekomen. Hierin kan dan 
worden aangegeven (voorbeeld, geheel vrijblijvend): 
 
 



 14    



 15 

 
 
Deze Bijbel is geschonken en in eigendom gegeven aan de 
Protestantse Gemeente te Heusden door de kinderen van Gerrit en 
Tiny van Everdingen - van Riel, destijds wonende te Heesbeen in ‘t 
Slot. 
De Bijbel is in ontvangst genomen door dominee  F.W. Verbaas d.d. 
20 november 2020. 
Dit na het overlijden d.d. 27 oktober 2020 van mevrouw T. van 
Everdingen - van Riel 
De Bijbel is gedrukt bij Paulus Aertfz van Ravefteyn  't 
Amsteldam  anno 1660, en is  compleet met de standaard-aanwezige 
tekeningen en platen. 
Vriendelijke groet, Marius 
 
 
 
 
Tot zover het verhaal over het Boek in de Rode Koffer. De koffer 
staat nu nog in de consistorie, te wachten op de definitieve plaats 
voor de Bijbel. De Kerkrentmeesters brainstormen nog over een 
mooie plek in een vitrine. Zodra dat is vastgesteld en uitgevoerd 
stellen zij u op de hoogte, MET info over hoe dat  Boek corona-
veilig bekeken kan worden in de kerk. 
Rest nog de familie Van Everdingen, in casu Berdien, Nicolaas en 
Francien, van harte te bedanken voor dit fraaie geschenk, dat 
prominent aandacht zal krijgen in de Catharijnekerk! 
April 2021  

Het College van Kerkrentmeesters 
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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. 
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     
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