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Nummer 913 december 2022 

MEDITATIE 

 
 

Het reddende water 
 

Mijn geboorteplaats Kinderdijk dankt haar naam aan een gebeurtenis, die volgens de 
legende tijdens de St. Elisabethsvloed van 1421 zou hebben plaatsgevonden. Een kindje in 
een mandje, in evenwicht gehouden door een kat, zou zijn aangespoeld bij een dijk, die 
later de Kinderdijk zou worden genoemd. Het kind, een meisje, was omhangen met een 
bloedkoralen ketting met een gouden Kruis. Later werd ze de stammoeder van een rijk en 
deftig Dordts geslacht. Ze kreeg de naam Beatrijs, wat ‘de gelukkige’ betekent, omdat het 
leven altijd weer sterker blijkt dan de dood. 
 

U zult in dit verhaal vrijwel zeker de geschiedenis van Mozes herkennen. 
Legendes zijn vaak afgeleid van Bijbelse verhalen. 
Ook Mozes in zijn biezen mandje was ten dode opgeschreven, omdat je uiteindelijk in het 
dreigende en verzwelgende water niet kunt leven. Maar Mozes werd, wonder boven 
wonder, gered en werd zelfs een koningskind. Later, toen hij voor de tweede keer het 
water inging, leidde hij zijn volk dwars door de dood naar het beloofde land. Hoop doet 
leven! 
 

Allemaal goed en wel, maar waarom overvalt ons vaak het gevoel dat het niet klopt? 
Mensen gaan wél dood: een vader, een moeder, een broer of zus, een onschuldig kind! We 
staan aan hun graf en we treuren. Daar is geen plaats voor vreugde over een reddende 
afloop, maar terugkerend verdriet. Op Eeuwigheidszondag, de laatste  zondag van het 
kerkelijk jaar, zijn hun namen voorgelezen. Maar alle verhalen en mooie woorden ten spijt, 

wat koop je ervoor als alles in het leven schuurt? Als de dood toch de laatste waarheid 
schijnt. 
 

Tenzij …, tenzij er een ándere waarheid bestaat, die ons verstand ver te boven gaat. Een 
waarheid, die ligt besloten in een derde verhaal, dat alles op z’n kop zet. 
Onmiddellijk na Eeuwigheidszondag begint de Adventstijd, waarin we uitkijken naar een 
Kind, wiens verhaal de geschiedenis van Mozes zou overtreffen. Ook Hij was een 
Koningskind. Ook Hij moest vluchten voor een wrede heerser die Hem naar het leven 
stond. Waarheen? Uitgerekend naar Egypte, het land van de uittocht, daar waar de droom 
over het beloofde land ooit begon. 
Jaren later vond zijn eerste openbare optreden plaats aan de Jordaan, waar Hij een 
reddende betekenis gaf aan de kracht van het water. 
Het werd het water van de belofte, het water van de doop, het water van de hoop! 
Maar anders dan Mozes ging Jezus kopje onder, omdat Hij, tegen de heersende machten 
in, weigerde zijn boodschap van liefde los te laten. Een liefde die alles, zelfs de dood 
overwon en overwint. Zo werd de Opstandige de Opgestane! 
Waar kiezen we voor? Voor hopeloze uitzichtloosheid, of voor een vergezicht op een land, 
waar we ooit op Eeuwigheidszondag onze beminden zullen omarmen? 
Ik wens u een hoopvolle Adventstijd.               
                                                                                                    Bert Nederlof 
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KERKDIENSTEN  

 
Zondag  4 december, 2e Advent 

10.00 uur Drs. R.D. van Schouwen, Honselersdijk 

17.00 uur Ds. G. van der Linden, Waalwijk 
 Collecten: 1. Kinderen in de knel. 2. Onderhoud Open Hof 

                3. Project Groen en Warm       
 Crèche: Marieke Rijneveld en Sem Rijneveld  

  
Zondag  11 december, 3e Advent 

10.00 uur Dr. C. Huisman , Apeldoorn 
17.00 uur Ds. E.J. de Ruiter, Amerongen 

 Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat 2.  Kerkdienst Digitaal 

                3. Project Groen en Warm   
                Crèche: Sifra v.d. Weegen            

  
Zondag  18 december, 4e Advent 

10.00 uur  Proponent Nicolien Luitwieler, Nederhemert  
17.00 uur  Ds. S. Jumelet, Zaltbommel 

 Collecten: 1. Jemima 2. Onderhoud Pastorie 
                 3. Project Groen en Warm  

                 Crèche: Ibe Bok         

Zaterdag  24 december, Kerstzangdienst,  
19.30 uur   Missionaire Werkgroep 

  m.m.v. Andels Fanfare Corps, Sharon Kips en een gelegenheidskoor.
  Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk (CvK) 

 
Zondag  25 december , Eerste Kerstdag, m.m.v. de Cantorij 

10.00 uur Ds. A. Van der Dussen, Vlijmen 
 Collecten: 1. Hoop voor Senegal 2. Plaatselijk kerkenwerk     

                3. Project Groen en Warm  

 Crèche: Koen v.d. Weegen 
17,00 uur  Geen Dienst 

 
Zaterdag 31 december, Oudejaarsdag 

19,30 uur Ds. J. Meertens, Rhenen 
Collecte: Oudejaarscollecte (CvK) 
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Zondag  1  januari Nieuwjaarsdag 
10.30 uur Ds. A. van der Dussen, Vlijmen  

17.00 uur    geen dienst 
 Collecte: Stichting De Schuilplaats 

 Crèche: Marian Schouten en Ilse Schouten 
 

Tijdens elke morgendienst: voor kleine kinderen crèche in de bovenzaal/kerk  
Voor schoolkinderen tot en met groep 6: nevendienst tijdens de preek 

 
 

GEMEENTEBERICHTEN  

 

Heusden zingt Kerst 
De traditionele kerstzangavond op 24 december in een nieuw jasje! Omdat  

kerstavond bij uitstek een gelegenheid is om heel laagdrempelig het kerstfeest te 
vieren, wil onze Protestantse Gemeente te Heusden nóg meer aandacht aan 

kerstavond besteden. De bedoeling is om met mooie muziek en bekende 

kerstliederen samen met jong en oud, het liefst met 
heel Heusden, de geboorte van de Heiland te vieren. 

Het thema is ‘Heusden zingt Kerst’. De voorbereidingen 
zijn in volle gang. Het Andels fanfarecorps speelt mee 

en de bekende zangeres Sharon Kips, die jaren geleden 

met de Zandtovenaar op de Vismarkt zong, zingt nu in 
de kerk. Voor de kinderen is er een speciale plaats in de kerk op kerstavond, zij 

mogen bij de kerststal zitten én samen met Sharon zingen. We hopen dat velen 
komen, om uit volle borst te zingen. Op het programma staan aansprekende 

klassieke kerstliederen, die iedereen zó meezingt met Sharon. Ook zal zij enkele 
liederen solo zingen. De deuren van de kerk zijn open vanaf 18.30 uur. De 

toegang is gratis, wel is er een collecte aan de uitgang voor het goede werk van 

het Leger Des Heils.  
 
 

WAT BEZIELT HEUSDEN ?  

 

Carwash actie! Een terugblik 
Het was een koude, zonnige en prachtige morgen, die twaalfde november. De 

dag van de Carwash ten bate van ‘Heusden zingt kerst’. De vrijwilligers waren 

vroeg paraat bij Garage De Groot te Oudheusden om de laatste instructies te 
ontvangen. Rond 9.00 uur kwamen de eerste autobezitters om hun vierwielers te 

laten wassen. En er bleven auto’s komen. Energiek en enthousiast werden ze 
stralend schoon gemaakt. Intussen werd er koffie en thee geserveerd met iets 
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lekkers en er waren tussen de middag broodjes voor ieder die wilde. Wat was het 
een mooie actie, vol ontmoeting en gezelligheid (dat was maar goed ook, want 

de wachttijd liep steeds verder op) én een prachtige 
opbrengst (€ 885) voor het goede doel. De mensen 

van Garage De Groot danken we heel hartelijk voor de 

medewerking en het belangeloos ter beschikking 
stellen van de wasplaats. Ook onze harde werkers: 

dank voor alle hulp!  
  

VAN DE DIACONIE  

 
Welkom aan tafel 

Een heel bijzondere maaltijd hopen we op donderdag 15 december te mogen 
bereiden en serveren: het Welkom aan tafel-kerstdiner. Altijd weer een 

hoogtepunt. Vorig jaar kon het helaas niet doorgaan, om de bekende reden, 

daarom is het nu nog des te mooier, als het dit jaar wel zou kunnen. De 
kerstviering heeft altijd iets extra’s. Vanaf 17.00 uur staat er een 

welkomstfrisdrankje klaar en om 17.30 uur wordt de maaltijd geopend. Dit keer 
duurt het allemaal wat langer, omdat de maaltijd wat uitgebreider is. De eigen 

bijdrage is €5,00 per persoon. Voor meer informatie kunt u bellen met fam. Van 

den Oever, tel. 662510.  
 

Emmaüskring en Open Emmaüskoffiemorgen  
Omdat er in de maand december al van alles georganiseerd wordt, komt de 

Emmaüskring niet bijeen en is er ook geen Open Emmaüskoffiemorgen. Wel 
worden alle gasten van de Open Emmaüskoffiemorgen en de deelneemsters aan 

de Emmaüskring op 5 januari 2023 verwacht in de Open Hof voor een feestelijke 

en gezellige nieuwjaarslunch. Iedereen is van harte welkom. Nodig gerust iemand 
uit uw omgeving uit om met u mee te gaan. Een mooie gelegenheid elkaar 

informeel te ontmoeten! De ontvangst is vanaf 12.00 uur en de lunch wordt om 
12.30 uur geopend. Aanmelden is wel handig, met het oog op de boodschappen. 

Dit kan tot en met dinsdag 3 januari bij fam 

. Van den Oever, tel. 662510 of via de intekenlijst achterin de kerk.  
 

Geloven in Spangen  
In de Rotterdamse wijken Spangen en Bospolder-Tussendijken in Rotterdam-

West zien we dat de armoede enorm toeneemt. Met name door de 
toenemende prijzen in de supermarkt en de hoog opgelopen energiekosten 

krijgen veel gezinnen de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt.  
De kerngemeente Geloven in Spangen en pioniersplek Geloven in BoTu 
proberen aanwezig te zijn in de samenleving en naast de mensen te staan. 
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Daarom zijn ze ruim twee jaar geleden hun weggeefwinkel Yess! begonnen. 
Met Yess! worden inmiddels ruim 250 huishoudens per week geholpen aan 

brood, gezonde groenten en vlees wat ze krijgen van supermarkten uit de 
omgeving. Hiernaast geven ze 4000 kinderen op 13 basisscholen een gezond 

ontbijt. 
 

Kerstpakkettenactie Geloven in Spangen, maak deze kerst 400x mooier ! 

Naast de attenties die worden bezorgd aan mensen in onze omgeving die wel een 
steuntje kunnen gebruiken, willen we weer gehoor geven aan de oproep tot 

ondersteuning vanuit Geloven in Spangen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor 
de actie al weer begonnen. Met alle ondersteunende kerken willen we weer voor 

400 kerstpakketten gaan. Jullie steun en  betrokkenheid is daarom weer nodig! 

De waarde van een pakket is ongeveer € 30,-, maar de diaconie is blij met iedere 
bijdrage. Bijdragen kan op rekening NL07 RABO 0121 7066 05, t.n.v. Diaconie PG 

te Heusden, o.v.v. Pakketten Spangen. 
Dit jaar is het doel om in de wijken Spangen en Bospolder-Tussendijken 400 

kerstpakketten uitdelen aan gezinnen die dit écht nodig hebben. Help jij mee? 
 

 
De stuurgroep Geloven in Spangen is op zoek naar mensen die actief willen 

meewerken en meedenken. Wil je jouw steentje bijdragen? Neem contact op met 

Marian Schouten schoutenmarian@gmail.com. 
 

Kerstlied uit Irak 
Als we te drinken geven aan wie dorst heeft, 

dan is het waarlijk kerstmis. 

Als we warmte geven aan wie het koud heeft, 
Dan is het waarlijk kerstmis. 

 
Als we meeleven met wie bedroefd is, 

dan is het waarlijk kerstmis. 
Als we hoop geven aan wie niet verder kan, 

dan is het waarlijk kerstmis. 

 
Het is in de nacht van kerstmis waar de haat verdwijnt. 

mailto:schoutenmarian@gmail.com
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Het is in de nacht van kerstmis waar 't land gaat bloeien. 
Het is in de nacht van kerstmis: nutteloos is de strijd! 

Het is in de nacht van kerstmis: liefde wint het pleit. 
Als bij mij ware vriendschap opwelt,  

dan is het waarlijk kerstmis.  

Als de wraakzucht uit mijn geest verdwijnt, 
dan is het waarlijk kerstmis. 

Als de hardheid in mijn hart verdwijnt, 
Dan is het waarlijk kerstmis. 

Als in Gods wezen mijn ziel versmelt, 
Dan is het waarlijk kerstmis. 

 

Uit: Geef ons heden ons dagelijks brood. Bidden met de armen. Jan Brock 
 

 

GIFTEN EN GAVEN 

 

Ontvangen giften 
Dominee van Wingerden heeft tijdens pastoraal bezoek een gift van € 15,00 

ontvangen. Ouderling Willy van der Laan heeft tijdens huisbezoeken een gift van 

€ 50,00 en € 10,00 ontvangen voor de  kerk. Ouderling Hannie Branderhorst 
heeft tijdens huisbezoek een gift van € 20,00. Via de bank is een gift ontvangen 

van € 65,00 en € 10,00. Het college van Diakenen heeft via de bank twee giften 
ontvangen van respectievelijk € 50,00 en € 250,00. Via de H.V.D. ontvangen  

1x € 5,-- en 1x € 10,-- bestemd voor de H.V.D. Hartelijk dank voor deze giften! 

 
Gehouden collecten 

De hierna vermelde totaalsommen van september 2022 jl. zijn onderwerp van de 
afgesproken verdeling 35% college van Diakenen / 65% college van 

Kerkrentmeesters: Per bank noteerden we een totaalbedrag van € 80,00,  
hetgeen inhoudt € 52,00 voor het college van Diakenen en € 28,00 voor het 

college van Kerkrentmeesters. Daarnaast is voor alleen het college van 

Kerkrentmeesters nog een bedrag van € 50,00 per bank binnengekomen. Via 
“Mollie” is er voor de maand oktober een totaalbedrag van € 1.029,00 

binnengekomen. Hierin is door de gevers de volgende verdeling aangegeven:  
€ 428,00 voor het college van Diakenen en € 601,00 voor het college van 

Kerkrentmeesters. 

Tijdens de kerkdiensten werd in oktober 2022 een totaalbedrag van € 2.561,60 
ingezameld. Dit bedrag was inclusief voor college van Diakenen: € 20,00 gift voor 

Pakistan, € 37,50 bijdragen kindernevendienst en € 32,00 bijdragen offerblokken. 
Resteert voor de afgesproken verdeling 35/65 € 2.472,10 voor college van 
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Diakenen € 865,24 en voor het college van Kerkrentmeesters € 1.606,87.  
Aan iedereen die een bijdrage leverde aan deze inkomsten voor “De Kerk” zeggen 

wij (Diakenen en Kerkrentmeesters) hartelijk dank! 
 

Komende collecten 

Zondag 4 december is de collecte bestemd voor het werelddiaconaat van Kerk in 

Actie. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen 
in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven 

daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo 
kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. 

Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. 
Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische 

vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel 

vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Van harte 
aanbevolen.  

 
Zondag 11 december zal de diaconie-collecte bestemd zijn voor het plaatselijk 

diaconaat. Nog steeds is er hulp nodig voor enige gezinnen en personen die om 

geheel uiteenlopende redenen (tijdelijk) financiële of 
maatschappelijke problemen hebben gekregen. Mensen in onze 

naaste omgeving, die we niet in de kou kunnen laten staan. 
Daarom staat de diaconie altijd klaar om daar waar nodig, acute 

nood te lenigen en vervolgens te zoeken naar structurele 
oplossingen. Uit ervaringen hebben we geleerd dat het al 

belangrijk is om een “maatje” te zijn voor deze mensen. 

Natuurlijk wordt binnen het plaatselijk diaconaat ook aandacht besteed aan 
ziekenzorg, ouderen en gehandicapten werk en wordt ook de jeugd binnen onze 

gemeente niet vergeten.  
 

Zondag 18 december is de collecte bestemd voor Jemima. Op een heuvel tussen 

Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala 
staat "House Jemima". In het huis worden 

Arabische kinderen met een verstandelijke of 
meervoudige handicap opgevangen. Jemima biedt 

drie soorten zorg: woon-zorg in verschillende woongroepen, dagbesteding voor 
bewoners van de woongroepen en voor nog thuiswonende kinderen en 

ondersteuning thuis voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen en voor 

hun families. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke 
bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met vrijwilligers uit het 

buitenland, waaronder Nederland. Door middel van uw bijdrage ondersteunt u 
deze zorg. 
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Op zondag 25 december, Kerst, is de diaconiecollecte bestemd voor 

Okkernotes, een netwerk van hoop in Senegal. Jowan en Lieneke Okker zijn in 
2019 aan de slag gegaan in Senegal voor CAMA Zending 

Nederland. Samen met hun drie kinderen Mozes, Phebe en 

Alef vertrokken ze naar de hoofdstad van Senegal: Dakar. 
Sinds 2006 is daar een internationaal team van CAMA 

Zending actief welke ze gaan ondersteunen. Ze voelen zich 
geroepen om Jezus’ liefde en vrijheid te delen met de 

bevolking van Senegal en hen in contact te brengen met de 
persoon Jezus Christus. Met uw gift steunt u dit werk, zie voor meer informatie 

over dit project: https://www.okkernotes.com.  

 
 

 

JEUGDWERK 

 

Advent en kerst 
Hoi kinderen van de nevendienst en 10+!  

Er komen weer gave adventszondagen aan! We gaan het hebben over de 

‘voormoeders’ van Jezus, horen hun verhalen en knutselen er prachtige hangers 
bij, waarmee we samen de kerk gaan versieren tot het één groot feestelijk geheel 

wordt met kerst! Neem je ouders mee naar de kerk en kom ons helpen, het 
wordt fijn! Op kerstmorgen krijg je een mooi kerstcadeautje! Voorafgaand aan 

advent krijg je een boekje waaruit je thuis ook kan lezen en/of knutselen. 
 
Feestdag op 17 december en zingen tijdens ‘Heusden zingt met kerst’! 

De kinderen mogen zingen op kerstavond in de kerk!  Zet, als je wilt, 17 en 24 
december 2022 alvast in de agenda! Op 

zaterdag 17 december van 11.00-13.00 uur 
gaan we een gezellig voorbereidingsmoment 

hebben met kinderen en jongeren van 4 – 16 

jaar. We gaan de kerstliedjes oefenen, 
spelletjes doen, lekkers smullen en nog veel 

meer. Op kerstavond gaan we de geoefende 
kerstliederen zingen. Buiten, als de mensen 

naar de kerk gaan en twee liederen in de kerk, samen met de bekende zangeres 
Sharon Kips! Neem iedereen die je kent gerust mee! 

 

 
 

 

https://www.okkernotes.com/
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Solid Friends 
In de kerstvakantie is ons jaarlijkse uitje weer. Jullie horen nog via whats app, 

wanneer dit precies zal zijn! 
 

Spirit 

In december is Spirit op 7, 13 en 21 december, welkom! De thema’s zijn “Aan 
tafel” en “Geef het licht!” 

 
Eetgroep 

De jongeren van de Eetgroep komen 1 december om 20.00 uur bij elkaar en 
maken Poke Bowl! Welkom iedereen van >16 jaar! 

 

Er worden weer mooie en goede activiteiten georganiseerd. Wilt u deze 
activiteiten gedenken in uw gebed? Hartelijk bedankt! 

 
Met vriendelijke groeten, Marian Bok 

06-12404621 

 

OVERIGE BERICHTEN 

 

 
Christelijke Vrouwenvereniging " de Ontmoeting ". 

Hartelijk welkom op de Kerstmiddag in de Open Hof op 20 december a.s. 
aanvang 14.00 uur. De middag wordt door ons zelf verzorgd en heeft het thema " 

Buiten de lijnen " De liturgie is samengesteld door Mevr. Sijna v.d. Mooren. De 

heer Leo v.d. Laan zal ons op de piano begeleiden bij het zingen van de mooie 
kerstliederen. We hopen op een goede opkomst en ook gasten zijn hartelijk 

welkom.  
 

 
 

 

 
 

Wat een WinterFair! 
Wat een aanloop! Wat een mooi resultaat € 7.225,--!! Wat een inzet van 

medewerkers! Wat een omzet! (Ook bij de bar!) Wat een sfeer! Wat een mooi 

weer! Wat een serie fantastische sponsoren: de middenstand van Heusden! 
Gemeenteleden die vrachten met bloemen, fruit, aardappelen , zuivel afleverden: 

Henk Schreuders, Dies Timmermans, Kees Schouten, Den Eelder! En natuurlijk: 
ga je namen noemen dan worden er namen vergeten, maar ook De Onbekende 
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Sponsor deelt mee in de hulde die wij brengen aan kosterij, kijkers, kopers, 
verkopers, medewerkers, sjouwers, sponsoren. Zonder dat geen WinterFair, 

volgend jaar 18 november gaan we weer op dezelfde toer. Nu bedankt en tot 
ziens!! 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

INLEVEREN KOPIJ 

 

Kopij voor het januarinummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 
20 december inleveren bij Gijs Bouman, Putterstraat 38A  te Heusden,  

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

 
 

AGENDA   

 

 

Donderdag 1 dec Eetgroep > 16 jaar, 20,00 uur 
Woensdag 7 dec Spirit 
Dinsdag   13 dec Spirit 
Donderdag 15 dec Vanaf 17.00 uur, Welkom aan Tafel in de Schakel 

Zaterdag  17 dec Voorbereiding Kerstzang jeugd 
Dinsdag 20 dec Chr. Vrouwenver. De Ontmoeting, 14,00 uur Open Hof 
Woensdag 21 dec Spirit 
Zaterdag 24 dec Kerstzangdienst 19,30 uur 
 

 
 

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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INFORMATIE  zie ook www.pgheusden.nl 

 
Predikant : Vacant. 
Bijstand in het pastoraat: Ds. L. van Wingerden uit `s-Hertogenbosch. 

E: predikant@lvanwingerden.com T: 073-6418237 

 
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. 

 
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: Maryse Vos, Nieuwstraat 5, 5256 BB Heusden T: 06-44356394 
(ook voor aanvragen kerktelefoon, CD-opnames en kerkauto)  

 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 NL18RABO 0311409695 t.n.v. Prot.Gemeente Heusden, inzake H.V.D. 
 
Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz. 
Nel Rijneveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com 
 
Cantorij: Voorzitter Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT Oudheusden. T: 
0416-663391 E: kasroos1@gmail.com     

 

mailto:predikant@lvanwingerden.com
mailto:scriba@pgheusden.nl
mailto:kosterij@pgheusden.nl
mailto:kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl
mailto:nelrijneveld@hotmail.com

