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Nummer 887 juli/augustus 2020 

MEDITATIE 

 
Over de zin van het leven 

 
'Waartoe geploegd als 't zaad niet valt in goede aarde?' (Lied 717) 

 
Het overkomt een ieder van ons weleens, denk ik, met name in deze moeilijke tijd: de 
gedachte dat alles zo zinloos, zo vergeefs lijkt. 
Je had het zo aardig voor elkaar, zo leek het althans, maar plotseling maakte een slopende 
ziekte een einde aan al je ambities. Je hebt een goede baan, of een goed lopende zaak, 
maar door de corona-maatregelen draait het straks uit op ontslag of op een failliet. Je ziet 
een van je ouders, of je gehandicapte kind verkwijnen in een (verpleeg)tehuis, maar je 
kunt niet nabij zijn..... Vult u verder maar aan. 
Plotseling ontdekken we hoe broos een mensenleven is en hoe ons geploeg en gezwoeg 
van zo weinig waarde lijkt. 
 

Daarover gaat gezang 717, een lied van de begaafde dichter Ad den Besten. 
Den Besten, die de Gelijkenis van de Zaaier als voorbeeld neemt, benadrukt in eerste 
instantie het menselijke verhaal achter de parabel. 
Het is het beeld van de oosterse boer, die worstelt met de onvruchtbare grond en het 
overwoekerende onkruid van een dor en droog land. De opbrengst is gering. Hij wordt er 
niet beter van, eerder armer. Naast het nuttigen van het dagelijks brood, blijft er niets 
extra's over om van te genieten. En mocht er uiteindelijk een betere oogst plaatsvinden, 
och, dan is het mogelijk niet meer voor hem, omdat het met zijn leven zo langzamerhand 
is gedaan: 'Met onkruid ruig en sterk vecht iedereen zich moe en de opbrengst van ons 

werk valt straks een ander toe.' 
Geen opwekkende taal, nee, een klacht, zeg maar rustig een aanklacht: 'O God, of Gij ons 
haat?' Mogelijk herkent u dat gevoel. 
 

Maar halverwege het gedicht vindt een omslag plaats. De klacht wordt een gebed, vanuit 
het geloof in een 'beter' bestaan: 'Leg Gij een zin daarin...' 
De gelijkenis gaat immers ten diepste over het Koninkrijk. En in dat rijk mogen 'vervloekte' 
mensen weer 'gezegende' mensen worden. Nee, niet alleen later, maar juist  in het hier en 
nu, omdat Gods Rijk al is aangevangen, in het verborgene, onzichtbaar nog vaak. Ondanks 
moeite en verdriet, zal het werk van gezegende mensen nooit vergeefs zijn. Het zaad van 
het uitgestrooide Woord zal ontkiemen en tot leven komen. Tot een zinvol leven, niet bij 
brood alleen. 
Het verhaal van de Opstanding wordt zo werkelijkheid door de Geest. We mogen ons 
daarin verblijden en 'zien wat ons oog niet zag': dat Pasen en Pinksteren uiteindelijk op één 
dag vallen! 
 
                 Bert Nederlof 
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KERKDIENSTEN  

Zondag    5 juli 

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. L. van Wingerden, Den Bosch 

 Collecten: 1. De Regenboog 2. Onderhoud kerkgebouw     
                3. Instandhouding van de eredienst   

 
Zondag  12 juli 

10.00 uur Predikant in Opleiding mw. B.P. Broeren, Puttershoek 

17.00 uur Ds. S. Jumelet, Zaltbommel 
 Collecten: 1. Plaatselijk Jeugdwerk 2.  Onderhoud Open Hof    

                3. Instandhouding van de eredienst 
 

Zondag  19 juli 

10.00 uur Mevr. Ds. R. De Reus, Domburg  
17.00 uur Ds. P. van Veldhuizen, Hendrik-Ido-Ambacht 

 Collecten: 1. HGJB  2. Onderhoud kerkgebouw     
                   3. Instandhouding van de eredienst 

 

Zondag  26 juli 
10.00 uur   Predikant in Opleiding mw. N. Luitwieler, Nederhemert 

17.00 uur Ds. B de Graaf, Waalwijk 
 Collecten: 1. Noodhulp 2. Plaatselijk Kerkenwerk     

                3. Instandhouding van de eredienst 
 

Zondag  2 augustus 

10.00 uur Ds. D.J. Versloot , Woerden  
17.00 uur Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout 

 Collecten: 1. Friedenstimme 2. Instanhouding predikantsplaats     
                3. Instandhouding van de eredienst 

 

Zondag  9 augustus 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   

17.00 uur Ds. G. van der Linden, Waalwijk 
 Collecten: 1. Kerk in Actie 2.  Onderhoud Orgel    

                3. Instandhouding van de eredienst 
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Zondag  16 augustus 

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Mevr. Ds. J. van den Brink- Dekker, Genderen 

 Collecten: 1. ZWO project 2. Plaatselijk Kerkenwerk     
                3. Instandhouding van de eredienst 

 

Zondag  23 augustus 
10.00 uur Ds. Ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle  

17.00 uur Ds. G. van der Linden, Waalwijk 
 Collecten: 1. Verpleegkundigen Israël 2. Onderhoud kerkgebouw   

                3. Instandhouding van de eredienst  

  
Zondag  30 augustus 

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. M.H. Vastenhout, Eethen 

 Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat 2. Plaatselijk Kerkenwerk    
                3. Instandhouding van de eredienst  

 

Kerkauto: Als u thuis opgehaald wilt worden voor een kerkdienst, neem 
contact op met de scriba. (0416-662568) 

 
Voor schoolkinderen tot en met groep 6: nevendienst tijdens de preek. 

 

GEMEENTEBERICHTEN  

 

Op dinsdag 16 juni vond de laatste kerkenraadsvergadering van het seizoen 2019 
- 2020 plaats. We kwamen voor het eerst sinds de uitbraak 

van de coronacrisis weer ‘echt’ bij elkaar, in de Open Hof, 
uiteraard met inachtneming van de voorschriften. Enkele 

leden kozen ervoor via een beeldverbinding aanwezig te 

zijn. In het bezinningsmoment spraken we met elkaar over 
de ‘lessen’ van de coronaepidemie. Wat leert de crisis ons individu, als 

samenleving en als christelijke gemeente? Een van de opmerkingen die werden 
gemaakt luidde: ‘Het christelijk geloof is geen aardige aanvulling op ons leven, 

geen kers op de taart, maar de dragende grond die ons de weerbaarheid biedt 
om crisissituaties te doorstaan.’ Een mooie afsluiting van het vergaderseizoen, en 

een mooi uitgangspunt om in september het nieuwe seizoen mee te beginnen.  
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Kerkdiensten in juli en augustus; 
Kindernevendienst en middagdienst hervat. 

Vanaf de maand juli zullen we met betrekking tot de erediensten enkele flinke 
stappen zetten. Zo mogen kerkdiensten vanaf juli worden bezocht door maximaal 

honderd kerkgangers, nog steeds met inachtneming van de anderhalve-meter 

afstand. De crèche en de kindernevendienst tijdens de ochtenddienst worden 
weer opgestart. En de middagdiensten zullen worden hervat.  

 
Uitzending via youtube.  

Uiteraard blijven we de kerkdienst streamen via kerkomroep.nl en onze youtube-

pagina, zodat iedereen die wil de dienst thuis kan meemaken. Via onze website 
(www.pgheusden.nl) kunt u naar het youtube-kanaal of naar kerkomroep.nl gaan. 

 
Aanmelding kerkbezoek 

Gemeenteleden die in juli of augustus een ochtend- of middagdienst bijwonen, 
kunnen zich aanmelden via scriba@pgheusden.nl of 

telefoonnr. 0416-662568 (scriba Huib de Waal). U 

wordt verzocht om bij uw aanmelding te vermelden of u 
zich aanmeldt voor de ochtend- en/of de middagdienst. 

Volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst 
maalt’ zullen gemeenteleden vervolgens een uitnodiging 

ontvangen. De kerkenraad moedigt kerkgangers aan 

niet terughoudend te zijn in hun belangstelling. Denk 
niet te snel: ach ik maak wel plaats voor een ander (ouder of jonger) 

gemeentelid. Iedereen is van harte welkom!  

 

Gemeentezang en muzikale begeleiding. Vanwege besmettingsgevaar 

mogen we de gemeentezang vooralsnog nog niet hervatten. Daarom zullen 
telkens enkele voorzangers de liederen in de kerk ten gehore 

brengen. Daarnaast zullen muzikale gemeenteleden samen met 
de organist de liturgie instrumenteel opluisteren. In de 

middagdienst zal er geen volledige beeldpresentatie zijn, neem dus ’s middags uw 
Liedboek mee – niet om mee te zingen maar om mee te lezen!  

 

 
Actuele ontwikkelingen. Via onze website (www.pgheusden.nl) wordt u op de 

hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen. (FWV) 

 

http://www.pgheusden.nl/
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Gang van zaken in de kerk. Er zullen duidelijke afspraken gelden over: de 

looprichting, de zitplaatsen en de hygiëne (schoonmaken van kerkinterieur, 

beschikbaarheid ontsmettende lotions enz.).  

 

Zes zondagen geen zondagsbrief 
Gedurende de vakantie van de basisscholen zal er geen zondagsbrief verschijnen. 

De laatste zondagsbrief voor de zomervakantie zal dus verschijnen op 12 juli, en 
de eerste zondagsbrief na de zomervakantie zal verschijnen op zondag 30 augus- 

tus. Via onze website (www.pgheusden.nl) kunt u op de hoogte blijven van 

actuele ontwikkelingen. (FWV) 

 

Open Kerk op woensdag- en zaterdagmiddag 
Heel mooi is het, dat gemeenteleden de weg naar de kerk vinden op de 

doordeweekse middagen dat de kerk open is. Gewoon om even stil te zijn, een 

kaarsje aan te steken, even in de kerkbank te zitten om te mediteren of om even 
iemand te zien en te spreken. Regelmatig is de dominee in de consistorie 

aanwezig, waarbij de consistoriekamerdeur uitnodigend open staat, zodat 
binnenlopen heel makkelijk is. Natuurlijk houden we afstand, is er desinfecterende 

gel, een eenrichtingsroute, maar er is vooral warmte, hartelijkheid en 
verbondenheid. 

Tijdens de zomermaanden juli en augustus is de kerk open op woensdagmiddag 

en zaterdagmiddag van 13.30-16.30 uur. Dit blijft zo tot en met de Open 
Monumentendag in september. Op zaterdagmiddag is er regelmatig een organist 

die het orgel laat klinken. Iedereen is van harte welkom. U zult hartelijk 
ontvangen worden door een van de gastheren of gastvrouwen, die iedere middag 

met twee vrijwilligers aanwezig zijn. (Nel Rijneveld) 

   

Plannen maken voor het nieuwe seizoen in tijden van corona 

Het begin van de zomer is doorgaans de periode waarin de plannen voor het 

nieuwe seizoen uit te werken. Maar nu we te maken hebben met de 

coronacrisis is dat nog niet zo eenvoudig. Hoe ziet een ‘veilige’ 

startzondag eruit? Activiteiten met kinderen en jongeren, dat zal wel 

lukken. Maar kunnen we straks weer beginnen met de 

Bijbelgesprekgroep, met het Leerhuis? En met de Cantorij? En met Welkom aan 

Tafel? En met de bijeenkomsten van de Emmaüskring? Kunnen we weer een 

gemeenteavond houden? Een interessante lezing organiseren? Of een 

kloosterweekend? Voor iedereen die zich met de organisatie van deze activiteiten 

bezighoudt, is het niet eenvoudig vrijuit plannen te maken. Er moet 

geïmproviseerd worden, nagedacht over nieuwe vormen. Soms zullen we er niet 

http://www.pgheusden.nl/
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aan ontkomen een pas op de plaats te maken. Genoeg denkwerk voor in de 

zomer dus. Gelukkig mogen we erop vertrouwen dat God zelf zijn kerk zal sturen 

en bewaren, en dat dat ook voor onze gemeente geldt. Dat vertrouwen is geen 

reden om achterover te gaan leunen, wel om het nieuwe seizoen hoopvol 

tegemoet te zien. (FWV)     

 

Zomervakantie predikant 
Van maandag 6 juli tot en met maandag 3 augustus hoop ik zomervakantie te 

vieren. We hopen op bezoek te gaan bij zoon Gijs en schoondochter Alison in 

Stuttgart. Verder zullen we in Nederland blijven – zoals zoveel 
andere Nederlanders. Erg vinden we dat niet, in Nederland heeft 

zoveel moois, en in onze eigen tuin is het ook goed toeven! Mocht u 
in deze periode een predikant nodig hebben, dan kunt u zich 

wenden tot scriba Huib de Waal, tel. 662568. (FWV)  

 

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 

Huwelijksdienst Erna Bouman en Arie-Pieter Verdoorn 

Op zaterdag 22 augustus hopen Erna Bouman en Arie-Pieter Verdoorn te gaan 
trouwen. In een kerkdienst in de Catharijnekerk (waarschijnlijk om 17:30 uur, het 

precieze tijdstip is nog niet bekend), hopen zij een 
zegen over hun huwelijk te ontvangen. Wilt u de 

dienst bijwonen: welkom! Maar meldt u zich wel aan 

via scriba@pgheusden.nl of telefoonnr. 662568 
(scriba Huib de Waal), na aanmelding krijgt u bericht of er nog plaats is,  want 

ook voor huwelijksdiensten geldt een maximum van honderd bezoekers. Erna en 
Arie-Pieter: goede voorbereidingen en alvast van harte gefeliciteerd! (FWV)  
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UIT DE PASTORIE 

 

Bijzondere maanden liggen achter ons. Maanden waarin we als kerkelijke 
gemeente enorm moesten improviseren. Al die gemeenteleden die zich op de een 

of andere manier hebben ingezet om onze kerkdiensten en ons gemeenteleven 
toch voort te zetten, wil ik vanaf deze plaats nog eens hartelijk bedanken. Het is 

niet gering wat zij tot stand hebben gebracht! In al die creativiteit en energie, in 

al die stugge volharding zie sporen van liefde voor de gemeente van Christus, en 
voor Christus zelf. Zo heeft de coronacrisis naast verdriet, zorgen en ongemak 

beslist ook veel moois aan het licht gebracht! Ik wens iedereen, reizigers, 
thuisblijvers, doorwerkers en vakantievierders, een mooie zomer toe. Met 

hartelijke groet, ook namens Marianne, ds. F. W. Verbaas  

  

VAN DE DIACONIE  

Welkom aan tafel 

In de week dat de kopij ingeleverd moest worden voor deze Vigilate was de 

laatste Welkom aan tafel maaltijd gepland voor de zomerstop. Daarna zou een 
pauze beginnen van een aantal weken. Dat was het oorspronkelijke plan. Helaas 

hebben we nu al vanaf maart ‘pauze’, noodgedwongen, en het gemis van WAT 
wordt steeds groter. We proberen zoveel mogelijk met elkaar mee te leven door 

kaartjes en attenties. Dat is mooi, maar het haalt het niet bij de échte WAT. Toch 

moeten we nog steeds geduld hebben en het voorlopig blijven doen met de kleine 
tekenen van meeleven, die toch lichtpuntjes zijn!  Wanneer u iets wilt delen met 

ons, kunt u bellen met fam. Van den Oever, tel. 662510.  
 

Open Emmaüskoffiemorgen en Emmaüskring 

Ook de Open Emmaüskoffiemorgens en de Emmaüskring zijn al een lange periode 
niet doorgegaan. Eigenlijk geldt voor alle activiteiten waar ontmoeting en het 

leven delen centraal staan, dat ‘nabijheid’ gemist wordt, omdat we ménsen zijn. 
We zien uit, naar de tijd, dat het hopelijk weer kan en tot dan proberen we zo 
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goed mogelijk met elkaar mee te leven en bedenken manieren waarop dat kan. 

Wie iets wil melden of vragen, kan dat ook doen via tel. 662510. 

 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 
 

Solidariteitskas 2020….. 
We wilden de actie Solidariteitskas weer net als vorig jaar in mei uitvoeren. Maar 

zoals in veel gevallen heeft corona ons een beetje parten gespeeld. Maar nu 
willen we het toch doorzetten. Om zoveel mogelijk inzet te vermijden van 

vrijwilligers die brieven bij u brengen, gaan we proberen onze brieven aan u zo 

veel als kan via email te bezorgen. We hebben inmiddels een database van zo’n 
300 emailadressen (en daarmee zijn we natuurlijk heel blij), maar wat ontbreekt  

is de ‘match’ tussen het postadres en de naam achter het emailadres. U gaat 
derhalve een verzoek per mail krijgen (misschien hebt u die zelfs inmiddels al 

ontvangen) of u zo vriendelijk wilt zijn uw 

voornaam, achternaam en adres aan ons op 
te geven zodat wij de juiste link kunnen 

leggen tussen emailadres en de gegevens 
zoals die in ons ledenregistratie staat. 

 Misschien weet u het nog: De ‘centrale’ kerk 
in Utrecht legt elke gemeente, naar rato van 

het aantal leden, een soort van heffing op die bedoeld is voor financiële hulp aan 

zustergemeenten in Nederland die het financieel heel moeilijk hebben, structureel 
of tijdelijk (denk aan de corona-problematiek bij kerkdiensten…). De Protestantse 

Gemeente te Heusden dient ook haar deel op te hoesten, daarom vraagt zij 10 
euro van elk lid van onze gemeente. De helft van genoemde 10 euro gaat ‘naar 

Utrecht’, de andere helft mag besteed worden in eigen gemeente. Deze actie, 

genoemd Solidariteitskas, wordt opgezet door het College van Kerkrentmeesters. 
U mag gerust eigener beweging uw gegevens al melden per email richting 

kerkrentmeesters@pgheusden.nl 
 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk3cjK4NnPAhVEvRoKHb1VAXUQjRwIBw&url=http://plazilla.com/tagged/solidariteit&bvm=bv.135475266,d.ZGg&psig=AFQjCNGUAxLk8Ybk1DWBCkfEj2MqDqrWIw&ust=1476515840798727
mailto:kerkrentmeesters@pgheusden.nl


 9 

De kerkelijke financiën en corona 

De Kerkrentmeesters en de Diakenen trekken nog 
steeds samen op betreffende  de wekelijkse collecten 

tijdens de kerkdiensten. Nu we weer gelimiteerd ter 
kerke kunnen wordt er toch nog steeds, vanwege 

veiligheid in het voorkomen van besmetting, met  

1 collectezak gecollecteerd aan de uitgang voor drie 
doelen. Kunt u, of durft u, nog niet naar de kerk dan 

blijft u voor de collecten aangewezen op de digitale 
mogelijkheden: per QR-code of door het overmaken van 

uw collectegelden naar ons bankrekeningnummer . Ook 

hier geldt: u geeft 1 bedrag voor drie doelen. We herhalen 

wat we in de vorige Vigilate schreven: Lieve gemeenteleden, 
de kerk laat u niet in de steek, en laat daarom u de kerk niet 

in de steek. Samen moeten we door de crisis, samen loodsen 
we ook de kerk (financieel) door de crisis. Dus we geven nog 

maar ‘ns ons banknummer: NL37RABO0121707520 en de 

QR-code:  
 

 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 

Dominee Verbaas ontving een gift van € 120,-- voor de 
kerk. Diaken Broer ontving € 10.- voor de kerk en 

diaken Gera van Alphen meldde een bijzondere gift van 

liefst € 1.500,-- voor Lebone, in de volgende Vigilate 
gaat u daarover meer lezen….  
  

Gehouden collecten 

U zult wel begrijpen dat met betrekking tot de collectetotalen de Diaconie en de 

Kerkrentmeesters  even moeten roeien met de riemen die we hebben. Er zijn 
eigenlijk drie ‘geldstromen’ nu: via de collectezakken in de kerk (elke kerkdienst 

tot juni waren er rond 10 personen in een kerkdienst, sinds begin juni 30); via 
overmaking per bank en via de snelle QR-code. Vanwege corona kon er pas geld 

geteld worden per begin juni. Alle totalen op een hoop resulteert in een groot 

bedrag betreffende de maanden maart, april en mei. Dat totaal ziet u in de 
volgende Vigilate. 
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Komende collecten 

Zondag 5 juli  zal er gecollecteerd worden voor de “Regenboog Groep”. Al meer 
dan 40 jaar geleden ontfermde dominee Wouters zich over verslaafde dakloze 

jongeren in het Vondelpark. Nu is de “Regenbooggroep” 
uitgegroeid tot     dè Amsterdamse-vrijwilligersorganisatie 

voor hulp aan de aller kwetsbaarsten. Regenboog-vrijwilligers en 

medewerkers ondersteunen mensen in (sociale) armoede, zodat 
zij beter in staat zijn om zelf vorm en inhoud te geven aan hun 

eigen leven. De thema’s waar De Regenboog zich mee bezig 
houdt zijn: armoede, eenzaam-heid, dak- en thuislozen, re-integratie, verslaving & 

psychiatrie. Helpt u mee? 

 
Zondag 12 juli 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, Kinderneven-

dienst 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.   
 

De collecte van zondag 19 juli is bestemd voor de Hervormd 
Gereformeerde Jeugd bond (HGJB). De HGJB wil jongeren in 

beweging zetten om Jezus te (gaan) volgen. Daarom gáát 

de HGJB voor jongeren. Of nauwkeuriger geformuleerd: 
voor jongeren in de gemeente. Want de christelijke 

gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van 
het verbond. Gelooft u ook dat jongeren voor hun behoud Christus nodig 

hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in 

Hem? Steun dan de HGJB, zodat ze hun werk onverminderd kunnen 
voortzetten. 

 
Zondag 26 juli 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 



 11 

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 gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Helpt u mee? 

 
Zondag 2 augustus is de collecte bestemd voor Friedensstimme. Stichting 

Friedensstimme staat dit jaar al 40 jaar voor 

ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-
Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij 

stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan 
evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor 

vervoer. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland 
betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen. 

 
Zondag 9 augustus collecteren we voor het wereld diaconale werk van Kerk in 
Actie. Deze keer voor de kerk in Rwanda, de kerk als plek van hoop, hulp en 

verzoening voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. Veel jongeren 
hebben te maken met werkloosheid, armoede en geweld. Ze krijgen trainingen 

om hun talenten te ontdekken en te versterken. De kerk leert 

arme gemeenteleden hoe ze met betere landbouwmethoden en 
via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen 

verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide 
van 1994 organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’, zodat daders en 

slachtoffers weer samen verder kunnen. Ondersteun dit diaconale werk met uw 
gift. 

 
Zondag 16 augustus zal de diaconiecollecte 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 vaktrainingen aan mensen uit 

de buurt, zodat ze zelfredzaam worden en een baan kunnen gaan zoeken. De 
Nederlandse Stichting Vrienden van Lebone Village, waarvan ons gemeentelid 
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Johan de Hoop voorzitter is, wil in samenwerking met de jeugd van onze 

gemeente en de ZWO in de zomer van 2020 een fruitboomgaard in Lebone Village 
gaan aanleggen, zodat de zelfredzaamheid weer groter wordt. Hiervoor is 

natuurlijk veel geld nodig! Daarom bevelen we deze collecte van harte bij aan! 
 

Zondag 23 augustus collecteert de diaconie voor de stichting verpleegkundigen 

voor Israël (VVI). Deze organisatie heeft tot doel het bevorderen 
en ondersteunen van verpleegkundige hulp en -voorzieningen in 

zorgcentra in Israël waaronder ziekenhuizen, verzorgings- en 
verpleegtehuizen. Daarnaast geeft VVI support aan verpleeg- en 

zorginstellingen in Israël die een stage programma hebben 

ingericht voor Nederlandse verpleegkundigen in opleiding. 
 

Op zondag 30 augustus is de collecte bestemd voor het plaatselijk diaconaat. Nog 
steeds is er hulp nodig voor enige gezinnen en personen die om 

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

naaste omgeving, die we niet in de kou kunnen laten staan. 

Daarom staat de diaconie altijd klaar om daar waar nodig, acute 
nood te lenigen en vervolgens te zoeken naar structurele 

oplossingen. Uit ervaringen hebben we geleerd dat het al belangrijk is om een 
“maatje” te zijn voor deze mensen. Natuurlijk wordt binnen het plaatselijk 

diaconaat ook aandacht besteed aan ziekenzorg, ouderen en gehandicapten werk 

en wordt ook de jeugd binnen onze gemeente niet vergeten. 

 

 

INLEVEREN KOPIJ 

Kopij voor het septembernummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 
18 augustus 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
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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.  
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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 
 

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  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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