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Nummer 884 april 2020 

MEDITATIE 

 
 
 

 
Net het Paasevangelie 

 
Op tekeningen ziet het coronavirus er best leuk uit: het is rond, meestal 
groen, soms rood, en het heeft heel veel kleine steeltjes die uitmonden in een 
soort zuignapjes. Het virus zou het niet slecht doen in een grappige tekenfilm. 
Zoveel steeltjes als het virus heeft, zoveel kanten heeft ook de crisis die het 
coronavirus veroorzaakt. Die crisis zorgt voor zorg en schrik. We wisten niet 
dat onze moderne, overgeorganiseerde samenleving zo kwetsbaar was. We 
leven mee met patiënten en hun familie. We leven mee met mensen die hun 
bedrijf zien wankelen, hun baan dreigen te verliezen. Of met mensen die vast 
zijn komen te zitten in een vakantieparadijs ergens ver weg. En dat we op 

zondagmorgen niet naar de kerk kunnen gaan, dat 
hebben de meesten van ons niet eerder meegemaakt! 
Nee, vriendelijk is het virus beslist niet. Maar de crisis 
heeft ook andere kanten, kanten die best mooi zijn. De 
coronacrisis maakt creatief. Mensen komen op het idee om 
oude bekenden weer eens te bellen. In Italië gaan de 
mensen weer zingen. In het Chinese Wuhan is de 

luchtverontreiniging opeens sterk afgenomen. Met wildvreemden gaan we op 
straat een gesprekje aan, waarbij we natuurlijk netjes anderhalve meter 
afstand bewaren. We vragen onze buren of we iets voor hen kunnen doen. Of 
de buren vragen hetzelfde aan ons. Politici die elkaar altijd afkatten staan 
opeens zij aan zij. Mensen nemen zich voor om de volgende vakantie eens 
wat dichter bij huis door te brengen. En veel mensen hebben opeens tijd 
over. Tijd om na te denken. Over wat nu echt belangrijk is. Tijd om 
aandachtiger te leven. Tijd om dat dikke boek eindelijk eens te gaan lezen. 
Misschien is dat dikke boek wel de Bijbel. Kortom: uit de coronacrisis ontstaan 
ook mooie dingen. Nieuwe dingen. Mensen kijken opeens anders om zich 
heen. Lijkt dat niet op een oud verhaal over het overwinnen van een donkere 
crisis, over opstanding uit ellende, over een wonderlijk nieuw begin, over 
opstanding, over hoop? Lijkt dat niet heel erg op een bekend verhaal uit die 
dikke Bijbel? Lijkt dat niet heel erg op het Paasevangelie? 
 
Ds. F. W. Verbaas           
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KERKDIENSTEN  

 
UPDATE: SECTIE ACHTERHAALD, VOOR CORRECTE DATA ZIE 
WWW.PGHEUSDEN.NL 
 
 
Kerkdiensten in tijden van het coronavirus 
In verband met de coronacrisis worden er tot en met zondag 5 april, Palmpasen, geen 
middagdiensten gehouden. De ochtenddiensten tot en met zondag 5 april gaan wel 
door maar zijn niet toegankelijk voor kerkgangers; de ochtenddiensten worden 
uitgezonden via www.kerkomroep.nl en youtube (zie ook onze website 
www.pgheusden.nl). Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de kerkenraad in de eerste 
week van april besluiten wat er zal gebeuren met de kerkdiensten in de Stille Week en 
in de rest van april. Volg de website voor de laatste stand van zaken!     
 
Zondag 5 april, Palmzondag 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur afgelast 
 
ONDERSTAANDE DIENSTEN ONDER VOORBEHOUD! 
 
Maandag 6 april: Passiestonde in de Lutherse Kerk 
19.00 uur   Ds. U. Doedens, Vught (namens de Ev. Luthers Gemeente) 
 
Dinsdag 7 april: Passiestonde in de Lutherse Kerk 
19.00 uur   Diaken A. Soeterboek en priesterstudent E. Buster  
 (namens de RK Parochie). 
 
Woensdag 8 april: Passiestonde in de Lutherse Kerk  
19.00 uur    Ds. F.W. Verbaas (Namens de Protestantse Gemeente)    
 
Donderdag 9 april, Witte Donderdag 
16.00 uur  Ds. F.W. Verbaas, Viering Heilig Avondmaal in Huize Antonius 
 
Vrijdag 10  april, Goede Vrijdag 
19.30 uur  Ds. F.W. Verbaas  Viering Heilig Avondmaal  
  Collecten: 1. JOP 2. Onderhoud Beeld & Geluid      
  Kerkauto: Dhr. J. van der Mooren (telefoon 691588) 
 
Zaterdag 11 april, Stille Zaterdag, Paaswake, Aanvang 21.00 uur 
  
Zondag 12 april, Paasfeest, m.m.v. de Cantorij 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. J. Meertens, Rhenen 

http://www.pgheusden.nl/
http://www.pgheusden.nl/
http://www.pgheusden.nl/
http://www.pgheusden.nl/
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 Collecten: 1. Plaatselijk Ouderenwerk   2. Nieuwe Verwarming     
 Crèche:  Lotte van Loon en Ilse Schouten             
 Kerkauto: Dhr. P. van der Mooren (telefoon 692370) 
 
Zondag 19 april  
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. O. Grevink, Waalwijk 
 Collecten: 1. Stichting De Herberg 2. Instandhouding Predikantsplaats  
   Crèche: Anita Timmermans en  Ayse Timmermans 
 Kerkauto: Dhr. R. Kuijsten (telefoon 662026) 
 
Zondag 26 april  
10.00 uur Ds. A.F. Troost, Ermelo 
17.00 uur Ds. L. van Wingerden, Den Bosch 
 Collecten: 1. Vakantiewerk gehandicapten  2. Onderhoud Kerkgebouw 
                Kerkauto:  Dhr. H.J. de Waal (telefoon 662568) 
 

Tijdens elke morgendienst: voor kleine kinderen crèche in de Open Hof. 
Voor schoolkinderen tot en met groep 6: nevendienst tijdens de preek. 
De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. 

 

GEMEENTEBERICHTEN  

 

Gemeente zijn in tijden van het corona-virus  
We beleven ongehoorde tijden! Dat halverwege maart ons land, en zelfs een groot 
deel van de wereld, goeddeels stil kwam te liggen vanwege de coronacrisis heeft 
iedereen overvallen. Ondanks het verbod om grootschalige samenkomsten te houden, 
hebben we de lofzang sindsdien op zondagmorgen gaande weten te houden. De 
middagdiensten zijn afgelast, de ochtenddienst gaan door, zij het 
dat er maar een handvol mensen bij aanwezig kan zijn. Maar 
dankzij de moderne apparatuur in onze kerk en dankzij de inzet en 
creativiteit van leden van ons Audiovisuele Team waren de 
ochtenddiensten via kerkomroep.nl en youtube thuis te beluisteren 
en te zien. Uit de statistieken is gebleken dat van deze mogelijkheid 
volop gebruik wordt gemaakt. Vanaf zondag 22 maart is de 
kerkdienst al om 8:15 uur gehouden en opgenomen. Vanaf 10:00 
uur is de dienst dan niet alleen via kerkomroep.nl maar ook via youtube te volgen. We 
hebben gekozen voor deze oplossing, omdat kerkomroep.nl sinds de drastische 
corona-maatregelen wordt overbelast door allerlei gemeenten net als wij opeens 
inzetten op ‘digitale kerkgang.’ Youtube heeft veel meer zendruimte dan 
kerkomroep.nl en is dus veel minder snel overbelast. Vandaar deze creatieve 
oplossing. Iedereen die de ochtenddienst via youtube wil volgen, kan op de website 
van de gemeente  (www.pgheusden.nl) een link vinden, die u verbindt met ons 

http://www.pgheusden.nl/
http://www.pgheusden.nl/
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youtubekanaal. De bijzondere omstandigheden hebben er wel voor gezorgd dat de 
cantatedienst van 22 maart en de doopdienst van 29 maart helaas niet konden 

doorgaan. (FWV)           
 
Doordeweekse kerkelijke activiteiten voor onbepaalde tijd afgelast 
Halverwege maart heeft de kerkenraad ook besloten dat in verband met de 
coronacrisis al onze doordeweekse activiteiten voor onbepaalde tijd komen te 
vervallen.In ieder geval tot en met 6 april. Mochten activiteiten in de loop van april 
weer worden hervat, dan wordt dit zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op de 
zondagsbrief en de website. Verderop in deze Vigilate wordt een aantal doordeweekse 
activiteiten toch vermeld, maar uitdrukkelijk ONDER VOORBEHOUD! (FWV)     
 
Het moderamen treedt voorlopig op als dagelijks bestuur van de gemeente. 
De kerkenraadsvergadering van dinsdag 17 maart is vanwege het coronavirus niet 
doorgegaan. Het moderamen van de kerkenraad (bestaande uit: ouderling Ronald 
Schippers, scriba Huib de Waal, diaken Marian Schouten, kerkrentmeester Hans 
Verschoor en ondergetekende) treedt sindsdien op als het dagelijks bestuur van onze 
gemeente. Uiteraard staat het moderamen voortdurend contact met de kerkenraad én 
de gemeente via e-mail, de website en andere social media. Contactpersoon van het 
moderamen is scriba Huib de Waal; hij is te bereiken via scriba@pgheusden.nl (FWV)  
 
Huwelijksdienst uitgesteld 
Helaas hebben Gera van Alphen en Ries van Blijderveen (Verzetsplein 22, 4264 VD 
Veen)  moeten besluiten om hun huwelijksdienst, die in onze Catharijnekerk plaats 
zou vinden op vrijdagmiddag 20 maart, af te gelasten. Zij willen deze bijzondere 
dienst bewaren voor een ander, rustiger moment.  Onze gemeente leeft momenteel 
mee met Gera en Ries en hoopt op een andere datum getuige te mogen zijn van de 
zegen die zij zeker zullen ontvangen! (FWV) 
 
Pastorale zorg in tijden van het coronavirus     
Het zal iedereen duidelijk zijn dat persoonlijk huisbezoek gedurende de coronacrisis 
tot een minimum zal worden beperkt. In plaats daarvan zullen ouderlingen, 
ouderenbezoekers, HVD-sters en predikant veelvuldig de telefoon pakken om bij 
gemeenteleden te informeren hoe ze het maken en, zo mogelijk, hen te bemoedigen. 
In bijzondere gevallen blijf ik als predikant beschikbaar voor persoonlijk huisbezoek. 
Van tevoren zal ik dan telefonisch overleggen hoe het bezoek het beste plaats kan 
vinden. Schroom niet om zelf contact op te nemen met uw ouderling of 
ondergetekende, als u daartoe behoefte voelt! Voor het overige geldt dat wij als 
gemeenteleden allemaal geroepen zijn om pastoraal om te zien naar elkaar. Dat kan 
op zoveel manieren: een belletje, een kaartje, een gesprekje op straat (wel minimaal 
1,5 meter afstand houden!), een gebed. Laten we goed op elkaar letten! (FWV)    
 
Twee nieuwe ouderlingen 
Dan nu eindelijk wat vrolijk nieuws! Tot onze vreugde hebben twee gemeenteleden 

mailto:scriba@pgheusden.nl
mailto:scriba@pgheusden.nl
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‘ja’ gezegd op hun benoeming als ouderling. Het betreft mevr. Hennie Spek (Hoog-
meeuwen 19, 4268 GT Meeuwen) en mevr. Hennie de Waal, (Rubenstraat 9, 5156 
AK Oudheusden). Hiermee is de kerkenraad op nog één vacature na weer compleet. 
De datum van de bevestiging is gepland op zondag 19 april. (FWV) 

 
Thema Passiestonden (onder voorbehoud) 
Het is nog niet bekend of de traditionele Passiestonden doorgaan, maar als ze toch 
worden gehouden, zal dat zijn op maandag 6 april (voorganger: ds Udo Doedens uit 
Vught), dinsdag 7 april (voorganger: diaken Albert Soeterboek) en woensdag 8 april 
(voorganger: ds. F. W. Verbaas). Als thema is gekozen: Dicht bij Jezus. Op maandag 
staat de figuur van Judas centraal, op dinsdag de figuur van Petrus en op woensdag 
de persoon van Maria. Het zijn bezinnende diensten  en worden gehouden in de 
Lutherse Kerk aan de Putterstraat en beginnen om 19:00 uur. (FWV)   
 

Gemeenteavond 21 april afgelast 
De geplande gemeenteavond op dinsdag 21 april gaat niet door.  Op deze gemeente-
avond zou aan de orde komen: de bespreking van het algemeen beleidsplan 2020-
2023 , de presentatie van beleidsplan Veilige Gemeente, en de gemeente zou worden 
bijgepraat over de nieuwe kosterij en de stand van zaken wat betreft onze gebouwen. 
Een nieuwe datum van deze gemeenteavond is nog niet bekend. (FWV)  

 
Afscheid kostersechtpaar Ton en Nel van der Steenhoven 
(onder voorbehoud) 
Per 1 mei stoppen Ton en Nel van der Steenhoven na 35 jaar trouwe en 
enthousiaste dienst met het kosterschap. Ze gaan ook de Vesting verlaten: 
Nederhemert wordt hun nieuwe woonplek.  De gemeente wil onze vertrekkende 
kosterechtpaar Ton en Nel van der Steenhoven graag een afscheidsreceptie 
aanbieden op zaterdagmiddag 25 april van 14:30 – 17:30 uur. Het is de 

bedoeling er een hartelijk, verhalenrijk en muzikaal afscheid van te 
maken. Het is niet zeker of het afscheid op 25 april door zal kunnen 
gaan. Mocht dat niet het geval zijn, dan organiseren we de receptie 
op een later tijdstip. Ton en Nel zijn natuurlijk onvervangbaar. Toch 
wil ik van de gelegenheid gebruik maken om onze nieuwe kosters: 
Connie (moeder) en Wilco (zoon) Honcoop een goede start van 
hun werkzaamheden te wensen. Ze lopen al een tijdje mee met 
Ton en Nel, en we zijn buitengewoon blij dat zij het belangrijke 

kosterswerk in onze gemeente over willen nemen! Dus: vaarwel Ton en Nel, 
welkom Connie en Wilco! (FWV)   
 
Vakantie predikant 
Van zaterdag 25 april tot en met maandag 4 mei heb ik april/meivakantie. 
Vanwege de onzekere tijden zijn we niet van plan op reis te gaan. Maar ik ben 
uiteraard wel van plan een week ‘gas terug te nemen’. Voor pastorale situaties 
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kunt u zich wenden tot scriba Huib de Waal (662568). (FWV) 
 
 

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 
Allereerst denken we aan onze gemeenteleden die persoonlijk geraakt worden 
door de corona-crisis. Ik heb nog niet gehoord van besmette gemeenteleden, 
maar inmiddels kennen we allemaal wel iemand die wel besmet is. Ook denken 
we aan gemeenteleden die zakelijk door deze crisis getroffen worden. Of aan 
scholieren die in deze verwarrende tijd juist voor hun eindexamen staan. 
Iedereen moed en vertrouwen gewenst!  
In de afgelopen weken vierden twee echtparen uit de gemeente hun 40e 
huwelijksdag: Bas en Sonja Doedeijns (Eikendonklaan 2, 5143 NG Waalwijk en 
Oranjelaan 21, 5156 MB Oudheusden) vierden deze dag op 27 februari;  Leo en 
Mieke Fluit (Molenstoep 9, 4261 BG Wijk en Aalburg) bereikten deze mijlpaal op 
7 maart.  
Mats van Gool, vroeggeboren zoontje van Erwin van Gool en Margret van Zelst 
(Valbrug 30, 5151 VZ Drunen) is inmiddels zo goed gegroeid dat hij begin maart 
(eindelijk) naar huis mocht.  
Jan van de Merwe (Grotestraat 6, 5156 NB Heesbeen) is inmiddels al 
wekenlang aan huis gebonden. Hij is ernstig ziek. Wij wensen hem en zijn vrouw 
Geke moed en vertrouwen. 
Mevr. M.J. van Everdingen van Riel, Wolput 72A, 5251 CH Vlijmen, is 
halverwege maart ziek geworden. Zij is momenteel bedlegerig.   
Mevr. Jolanda Groeneveld (Frederik Hendrikstraat 17, 4264 SP Veen) wacht de 
uitslagen af van een aantal onderzoeken die ze heeft ondergaan. Voor haar en 
haar man John en zoon Dave zijn het extra spannende tijden.  
Niet al onze zieken zijn hier bij name genoemd. Laten we elkaar niet vergeten in 
onze belangstelling en gebeden. (FWV) 

 

UIT DE PASTORIE 

 
Nu zoveel maatschappelijke en kerkelijk activiteiten wegvallen, ontstaat soms ook 
onverwacht ruimte. Om stil te worden met Jezus. Om bijbel te lezen en te bidden. 
Om te lezen, na te denken. Om meer dan anders aandacht te hebben voor 
elkaar. Om verschillen te vergeten en te zoeken naar wat samenbindt. Een crisis 
biedt immers ook mogelijkheden. Nu onze samenleving zo ongerust is, bestaat 
ook de kans dat de boodschap van Pasen des te beter binnenkomt. Nog meer dan 
anders hebben we de boodschap nodig dat God in Christus de machten van dood 
en duisternis overwonnen heeft! Goede Paasdagen gewenst!  Met hartelijke 
groet, ook namens Marianne, ds. Frans Willem Verbaas. 
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CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
Catechese en Leerhuis in april (alles onder voorbehoud!) 
Het seizoen van de gecombineerde catechisatiegroep Spirit/Esprit liep tot aan 
Palmzondag.  Als catecheten hebben wij (Marian Bok en ondergetekende) veel 
plezier beleefd aan de levendige avonden van telkens tien à twaalf catechisanten. 
 Hopelijk was het plezier wederzijds. Misschien gaan we nog iets afsluitends 
organiseren – dan laten we dat horen. Het Leerhuis Augustinus wordt 
gehouden op woensdag 22 april, in de consistorie, aanvang 20:00 uur.  De Open 
Cirkel komt bijeen op donderdag 23 april, in de bovenzaal van de kerk. Het 
maandelijks avondgebed wordt gehouden op woensdag 29 april. (FWV) 
 

VAN DE DIACONIE  

 
Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood:  
Zoals gebruikelijk is er eind april weer de Sam’s kledingactie voor Mensen in 
Nood. Echter op het moment dat de kopij voor de Vigilate wordt ingeleverd is het 
nog niet duidelijk of dit ook doorgang kan vinden. Bijzonderheden over uitstel of 
afstel vindt u via onze digitale kanalen en de (digitale) nieuwsbrief. 
Zaterdagochtend 25 april tussen 09.00 uur en 11.00 uur bij de kerk! 
De tijd van de voorjaarsschoonmaak is weer aangebroken, dus u zult vast wel 

draagbare kleding, schoenen of huishoudtextiel 
hebben die u niet meer draagt of gebruikt. Het is 
inmiddels traditie geworden dat de diaconie samen 
met Sam’s kledingactie de inzameling organiseert. 
Alles heel graag in een plastic zak verpakt. 
Wanneer het niet lukt zelf te komen en u wilt toch 

een bijdrage leveren, dan graag contact opnemen met diaken Broer: 06-
27551202 en het wordt bij u opgehaald. Miljoenen mensen moeten in 
rampgebieden zien te overleven. Sam's Kledingactie zet zich in voor deze mensen 
door tweedehandskleding in te zamelen. De verkoop van deze kleding levert geld 
op dat direct wordt besteed om de nood in rampgebieden te verlichten. Sam’s 
kledingactie werkt daarbij zeer nauw samen met diverse partners, waaronder 
ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. U kunt op een heel eenvoudige 
manier, zonder direct geld te geven, een bijdrage leveren aan noodhulp, 
wederopbouw en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Zo zijn wij 
 ‘Samen goed voor elkaar’. 
 
Welkom aan tafel 
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Tot onze spijt kon de maaltijd op 26 maart niet doorgaan vanwege het corona-
virus. Alle gasten hebben een brief in de bus ontvangen, waarin dit verteld werd. 
Op het moment dat de kopij voor Vigilate ingeleverd moet worden, is er nog veel 
onduidelijk. Dit houdt in, dat we nu nog niet weten, of de geplande maaltijd op 
16 april wel doorgang kan vinden. Opnieuw zullen we u allen een bericht sturen, 
wanneer de maaltijden weer starten. Tot die tijd is er geen Welkom aan tafel, 
omdat het risico te groot is. Weet, dat eraan u gedacht wordt en voor u gebeden 
om vertrouwen en moed in deze spannende tijd. 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 
Helaas moesten we ook de bijeenkomsten in de consistoriekamer afzeggen, vanwege 
de maatregelen om het corona-virus in te dammen. We hopen en bidden dat het mag 
helpen. 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. 

 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 
Wat is dat toch een mooie gewoonte dat gemeenteleden bij huisbezoek een gift 
meegeven met de bezoekende predikant,  ouderling of seniorenpastor….  
Of dat er spontaan, uit dankbaarheid of blijdschap, een gift gegeven wordt.  
Via ds. Verbaas 1x € 20,- en 1x € 50,- voor  de kerk. Via ouderling Willy v d Laan € 
20,- voor de kerk. Via de H.V.D. ontvangen 2 x € 10,-- en 1x € 15,-- en op de 
broodmaaltijd met ouderen € 54,-- bestemd voor de H.V.D. 
Het klinkt zo afgezaagd, maar de kerk, de kerkenraad is eenieder steeds weer dank 
verschuldigd voor alle gaven…! 

 
Gehouden collecten 
In de maand februari vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de erediensten 
met het totaalbedrag van € 3.547,22. 
Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling: 
Ten bate van College van Diakenen: 
Werelddiaconaat  € 256,45; Plaatselijk Jeugdwerk € 218,25;  Noodhulp Java  
€ 206,15; Vluchtelingenwerk € 351,80 en ‘Bomen Lebone Village’  €1080,00 
De offerblokken voor  Lebone Village brachten op  € 39,30 en de kinderen brachten 
mee naar de Kindernevendienst  €  44,65. 
Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Project Nieuwe Verwarming € 346,05; Onderhoud Kerkgebouw € 242,30; Plaatselijk 
Kerkenwerk € 155,45 en Instandhouding Eredienst € 571,82. We konden afstorten 2 
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giften samen € 35,00 ( 1 x € 10 voor de kerk via ouderling Anita de Hoop en 1x € 25,- 
via HVD voor orgelfonds) De Kerkenraad dankt iedereen hartelijk voor deze bijdrage. 
 

Komende collecten 
Zondag 5 april  is de collecte bestemd voor Hulp Oost Europa. Stichting Hulp Oost-

Europa ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in 
Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het 
gebied van gemeenteopbouw. Dat kan zijn door het opleiden 
van het kerkelijk kader, het uit geven van christelijke lectuur 
en het bieden van christelijke zorg of onderwijs. HOE: 

Geloof(t) in opbouw, geestelijk: met behulp van God wordt in Oost Europa aan Zijn 
koninkrijk gebouwd, praktisch: samen met de mensen in Oost Europa wordt 
ondersteuning gegeven waar nodig is, appellerend: deze manier van werken maakt 
het verschil in levens van mensen. HOE vraagt uw steun in gebed en met een 
bijdrage. 
Goede Vrijdag 10 april zal de diaconie-collecte bestemd zijn voor JOP. JOP staat voor 
Jong Protestant, de jeugdorganisatie van de PKN. Bouwen aan een kerk van en voor 
mensen van alle leeftijden. Dat is het verlangen en de ambitie van 
JOP. Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. 
Vrijwilligers en professionals geven daar in het jeugdwerk vorm en 
betekenis aan. JOP doet dat voor alle kinderen en jongeren, zowel 
binnen als buiten de kerk. Zo ondersteunt JOP projecten om 
samen een gemeenschap te vormen en te ontdekken wat geloven in God en het 
volgen van Jezus Christus kan betekenen in het dagelijkse leven. Steun JOP en bouw 
mee aan de kerk, zo kunnen we zoveel mogelijk kinderen en jongeren bereiken en 
betrekken bij het jeugdwerk.   
 
Zondag 12 april, op de eerste paasdag, is de collecte bestemd voor de 
plaatselijke ouderenhulp. De opbrengst zal gebruikt worden om de 
kosten te bestrijden van de ouderenbijeenkomsten en ouderenreis. 
Van harte bij u aanbevolen. 
 
Zondag 19 april  is de collecte bestemd voor De Herberg. “God wijst mij een weg als 

ik geen uitkomst zie”. De Herberg, een pastoraal en 
diaconaal centrum in Oosterbeek, wil als verlengstuk van de 
kerkelijke gemeenten een tijdelijk huis en geestelijke 

begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, 
even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op 
levensvragen. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, 
bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. 
De gasten worden geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te 
(her)vinden. Helpt u hen mee? 
 
Zondag 26 april is de diaconiecollecte bestemd voor de Interkerkelijke Stichting 
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vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het Land van Heusden en Altena en de 
Langstraat. Deze stichting, ondersteunt door de diaconieën, organiseert ieder jaar een 
vakantieweek voor lichamelijk gehandicapten uit de regio in het zorghotel Nieuw 
Hydepark van de PKN te Doorn. Steunt u ook deze vakantie voor mensen die het 
nodig hebben? 

 

VAN DE commissie zwo 

 
Stichting Lebone Village Zuid Afrika – stand van zaken ZWO 
In 2019 heeft de ZWO het nieuwe project Lebone Village, Bloemfontein, Zuid Afrika 
gekozen. Lebone Village is een christelijk kindertehuis, gelegen net buiten 
Bloemfontein in de Provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht 
hulp, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die 
door armoede worden getroffen. De Nederlandse Stichting Vrienden van Lebone 

Village, waarvan ons gemeentelid Johan de Hoop 
voorzitter is, wil in samenwerking met de jeugd van onze 
gemeente en de ZWO in de zomer van 2020 een 
fruitboomgaard gaan aanleggen, zodat de 
zelfredzaamheid weer groter wordt. In 2019 heeft de 
ZWO voor dit mooie project al het mooie bedrag van 

ruim € 4.000,00 bij elkaar kunnen brengen. Deze opbrengst bestaat uit opbrengsten 
van collecten (waaronder ook de offerblokken en collecte kindernevendienst, verkoop 
streekproducten en giften. De Afrikaanse maaltijd op 7 februari 2020 heeft daar nog 
eens een bedrag van bijna       € 900,00 toegevoegd.  Allen die hebben bijgedragen 
heel hartelijk dank. 
 

KOMEN EN GAAN 

 

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente 
Mevrouw C.M. van Schooten, De Haag 20; 5306CB Brakel naar Nieuwstraat 43; 
5311BE Gameren 
 
Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een overschrijving 
De heer G. den Besten en mevrouw W. den Besten-Vos, Polstraat 91; 4261BS Wijk 
en Aalburg 
 

OVERIGE BERICHTEN 

 
Christelijke Vrouwenvereniging " de Ontmoeting " 
Hartelijk welkom op dinsdag 21 april a.s. om 20.00 uur in de Open Hof.  Spreker 
is Dhr. Ad van Gool uit Hilvarenbeek die ons komt vertellen over het vrouwenhart 
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en de symptomen, wat toch anders blijkt te zijn als een mannenhart. Ook 
belangstellenden hartelijk welkom. 
 

JARIGEN 

 
2-apr Dhr. L. Wijgers Mommersteeg 4, Vlijmen 
5-apr Dhr. J. Bouman Hamelpark 18 
6-apr Mevr. E. Christ - Koenen Herptsestraat 13 
6-apr Dhr. H. Kosters Van Ruysdaelstraat 8 
8-apr Mevr. H.A. Swerissen - Buitenkamp Van Buerenstraat 6 

11-apr Mevr. T.H. van Gent - Circkens Gerard van Oostromstraat 1 
11-apr Mevr. G.M. Akkerman - Agtersloot Ossenwaard 30, Wijk 
14-apr Dhr. M.C. Kuijsten Herptseweg 8 
15-apr Dhr. C.B. Kolff Van Deelenstraat 91 
15-apr Mevr. J.G. Timmermans - de Bruijn Hofstraat 2A, Veen 
15-apr Mevr. C.A.G. Ram - Kamerman Van Deelenstraat 123 
18-apr Mevr. J.C. Swildens - de Graaff Putterstraat 28 
18-apr Mevr. A.A. Weck - Nelis Herptsestraat 9 
20-apr Mevr. C.G. van Harten - van Buuren Dorpsstraat 31, Bruchem 
24-apr Mevr. P.M. Kuijpers - van Geffen Azaleastraat 64, Wijk 
25-apr Dhr. G.A. Weck Azaleastraat 21, Wijk 
29-apr Mevr. M.J. Wervers Cederstraat 4, Drunen 
29-apr Dhr. D.J. de Waal Herptseweg 1 

 30-apr Dhr. J. van der Mooren Witboomstraat 65, Veen 

 

INLEVEREN KOPIJ 

 
Kopij voor het meinummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 
21 april inleveren bij Gijs Bouman, Putterstraat 38A te Heusden,  
T 0416-662170.  Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl 

 

AGENDA   

 
Donderdag 16 april Welkom aan Tafel 
Dinsdag 21 april Christelijke Vrouwenvereniging “De Ontmoeting” 
Woensdag 22 april Leerhuis Augustinus 
Donderdag 23 april Open Cirkel 
Zaterdag 25 april Afscheidsreceptie van Ton en Nel van der Steenhoven 
Woensdag 29 april Maandelijks avondgebed. 

 

Samen (op) Weg 

Vervoer nodig voor een bezoek aan familie of vrienden of....?  
De chauffeurs van Samen (op) Weg staan voor u klaar.  Bel 

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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contactpersoon Marianne Verbaas om de mogelijkheden te bespreken: 0416-531663.   

 

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: Ton en Nel van der Steenhoven, Breestraat 10, 5256 
ED Heusden. E: vander.steenhoven@hotmail.com 
T: 0416-662497 of 06-11297832.  
 
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                  
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