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Nummer 891 december 2020 

MEDITATIE 

 

                                    'Troost, troost, mijn volk....' 

 

Hoe passen Advent en Kerst in onze huidige beleving? Helpt het vooruitzicht van een 
kind in een kribbe ons uit het dal van neerslachtigheid, zorg en onzekerheid? 

De profeet Jesaja, die met zijn volk leefde onder de bedreiging van allerlei kwade 
machten, weet er alles van. Toch wanhoopt hij niet. Dwars tegen de verdrukking in 

proclameert hij een nieuwe tijd (Jesaja 40): 'Troost, troost mijn volk, zegt uw God. 

Spreek tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is.' 
Händel gebruikt deze tekst op indrukwekkende wijze aan het begin van zijn Messiah:  

'Comfort ye.....' De componist laat de begintonen langgerekt klinken, want het vergt 
tijd en geduld vóór we die troost zullen ervaren. Een kwestie van lange adem. Maar 

die heeft niet iedereen, zeker niet in coronatijd. Velen van u kennen wel iemand die 
aan dit vreselijke virus is overleden. Misschien bent u wel een van de rouwenden. En 

vrijwel zeker kent u mensen die er aan lijden. Valt er eigenlijk wel te troosten? 
 

Van oudsher is de betekenis van dat woord troost tweeledig. Enerzijds gaat het om 

bemoediging en verzachting van de pijn, anderzijds betekent het hulp, bijstand, 
omzien naar.... En is dat niet precies waar het in de Adventstijd om draait? Dat we als 

gemeente zijn geroepen de hoop levend te houden, door elkaar te bemoedigen en 
naar elkaar om te zien? Ik denk aan de eenzamen en alleenstaanden,  aan de 

ouderen, maar ook aan jongeren uit probleemgezinnen, aan gehandicapten, aan.... 
Vult u zelf maar verder aan. 

Ik weet het, er gebeurt gelukkig al veel en dat is hartverwarmend, maar wat zou het 
mooi zijn als we, indien mogelijk, in de donkere decemberdagen nog een tandje 

kunnen bijzetten. Door een extra kaartje of telefoontje, omdat het al weer even 

geleden is, door te appen of te chatten, of wat er zoal nog meer mogelijk is. Op het   
 moment dat ik dit schrijf zijn de voortekenen wat positiever, maar zeker is dat het 

Kerstfeest niet zo zal worden als anders. Het zal worden 'gevierd' in zeer kleine kring, 
of zelfs alleen. Het beetje aandacht waarmee we iemand weten te verrassen, zal 

mogelijk meer warmte en licht brengen dan zelfs de grootste kerstkaars. 
 

'Hoe passen Advent en Kerst in onze huidige beleving?' was de vraag. Het antwoord 
vinden we toch bij een Kind, dat werd geboren in de vreemde verlatenheid van een 

grot, daarna jarenlang in ballingschap verbleef en wiens leven eindigde als een paria 

aan de schandpaal. Zo leek het, maar hoor de profeet: 'Troost, troost, mijn volk ...,' 
want.... 'zie hier is uw God! Zie de Here Here zal komen met kracht....!' 
Kerst is het begin van een reis, niet zonder pijn en verdriet, op weg naar het Licht. 
Het is Gods Kind dat ons ten lange leste door de barre winter leidt naar een nooit 

eindigende lente, omdat 'zijn lijdenstijd volbracht is'. 
Ik wens u gezegende dagen!                Bert Nederlof 
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KERKDIENSTEN  

 
Zondag  6 december, 2e advent  

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. J. Meertens, Rhenen 

 Collecten: 1. Kerk in Actie 
                2. Onderhoud Open Hof  

                3. Instandhouding Eredienst  
 

Zondag  13 december, 3e advent Doopdienst 

10.00 uur Mevr. M. Klaasse-Mesch (stagiaire) en Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. P. van Veldhuizen, Hendrik Ido Ambacht 

 Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat 
                2. Project  Nieuwe Verwarming 

                3. Instandhouding Eredienst  
 

Zondag  20 december, 4e advent 
10.00 uur Ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle 

17.00 uur Lichtjestocht voor de kinderen, geen middagdienst. 

 Collecten: 1. Jemima 
                2. Onderhoud Pastorie  

                3. Instandhouding Eredienst  
 

Donderdag 24 december, Kerstzangdienst, m.m.v. Andels Fanfare Corps 
19.30 uur    Ds. F.W. Verbaas 

 
Vrijdag 25 december, Kerstviering 

10.00 uur Mevr. M. Klaasse-Mesch (stagiaire) en Ds. F.W. Verbaas   

 Collecten: 1. Kinderen in de knel 
                2. Plaatselijk Kerkenwerk  

                3. Instandhouding Eredienst  
 

Zondag  27 december 
10.00 uur Ds. G. Bikker, Harderwijk 

17.00 uur  Ds. G. van der Linden, Waalwijk 
 Collecten: 1. Hoop voor Senegal 

                2. Project  Nieuwe Verwarming 

                3. Instandhouding Eredienst  
 
Donderdag 31 december, Oudejaarsdienst 
19.30 uur Ds. F.W. Verbaas 

 Collecte:   1. Oudejaarscollecte 
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Kerkauto: Als u thuis opgehaald wil worden voor een kerkdienst, neem dan 
contact op met de scriba (0416-662568). 

 
 

GEMEENTEBERICHTEN  

 

Kerstfeest in Coronatijd  

Hoe zal ik u ontvangen?  - zo begint een mooi adventstlied. In de huidige 
coronacrisis krijgen deze woorden een extra lading. Hoe zullen wij dit jaar het 

kerstkind ontvangen? Hoe zullen wij zijn geboorte vieren? Hoe zullen onze 

kerstvieringen er dit jaar uitzien? Van volle kerken en enthousiaste samenzang zal 
geen sprake zijn. Welkom aan Tafel zal dit jaar geen sfeervol kerstdiner 

organiseren in De Schakel. De HVD kan de ouderen uit de gemeente geen 
gezellige kerstviering in de Open Hof aanbieden. Vrouwenvereniging De 

Ontmoeting slaat haar kerstfeest dit jaar over. En de Cantorij zal dit jaar niet van 

zich laten horen. Maar toch zullen we kerstfeest vieren, want Gods Zoon komt tot 
ons, of er voor hem plaats is in de herberg of niet, zijn komst is niet tegen te 

houden!  
In de week voor kerst wordt er voor jong en oud een Lichtjestocht 

uitgezet in de Vesting, die ons al wandelend door het kerstverhaal voert. 
Gezinnen of tweetallen kunnen de Lichtjestocht op een veilige en geoorloofde 

manier maken. Begin en einde van de Lichtjestocht is de Catharijnekerk, waar 

een prachtige kerststal kan worden bekeken, waar kindertekeningen kunnen 
worden bewonderd en waar een kaarsje kan worden aangestoken. Elders in deze 

Vigilate leest u over de data en vertrektijden van de Lichtjestocht.    
Op kerstavond zenden we via ons youtube-kanaal gewoon een enthousiaste  

kerszangdienst uit, met prachtige, levende kerstmuziek van het Andels Fanfare 

Corps, en van onze eigen organist Jaco van de Werken, en enkele van de beste 
stemmen van de gemeente laten van zich horen. Via videobijdragen delen 

bekende en minder bekende Heusdenaren hun kerstwens met ons. Het thema 
van de kerstzangdienst is het motto waarmee de PKN de coronacrisis tegemoet 

treedt: Houd moed, heb lief.     
De dienst op Eerste Kerstdag wordt een dienst voor jong en oud rond de 
Wijzen uit het Oosten, die vooral Aanwijzers uit het Oosten blijken te zijn... 

Gemeentelid Theo van Wijngaarden maakt dit jaar een nieuwe kribbe die bij het 
kruis past, dat al sinds Goede Vrijdag voor in onze kerk staat. Kribbe en kruis 

horen immers bij elkaar, getuige een versregel uit een oud kerstlied: ‘t Kwam op 
de aarde en ’t droeg al zijn kruis... En bij de kribbe zullen kinderen, net als de 

aanwijzers uit het oosten, een cadeau neerleggen. (FWV)      
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Gezocht: kerstengelen. 
De coronabeperkingen zorgen ervoor dat we elkaar minder zien, spreken, 

aanraken, ontmoeten. Juist in de kersttijd schrijnt dat gemis aan contact. Zou het 
niet mooi zijn, als wij juist in de kersttijd wat extra aan elkaar denken, iets van 

ons laten horen, een kaartje sturen, een mooie tekst, een kadootje, iets lekkers? 

Zou het niet mooi zijn als er een stel ‘zelfbenoemde’ kerstengelen in onze 
gemeente waren, die een ander gemeentelid wat extra aandacht zou geven? 

Iemand die we kennen, of juist iemand met wie we nog nooit een woord 
gewisseld hebben. Gewoon eens iets in de bus gooien, of aan de deur hangen, in 

de weken voor kerst. Eén keer, of twee keer, of drie keer...  Om te laten weten 
dat we er voor elkaar willen zijn? Heeft u het in zich een kerstengel te zijn? Er is 

geen diploma voor nodig, en ook geen officiële aanstelling. U mag zich rond kerst 

persoonlijk bekend maken, maar dat hoeft niet. En als u niet direct iemand kunt 
verzinnen van wie u de kerstengel kunt zijn, dan kunt u ondergetekende vragen 

om een naam en adres. In de ochtenddienst op Eerste Advent, zondag 29 
november, zal ik in de dienst aandacht besteden aan engelen in de hemel en 

engelen hier op aarde. Nogmaals: heeft u het in zich een kerstengel te zijn? 

(FWV) 
 
Informatie over kerkdiensten, kindercrèche en speciale kinderdiensten  

Vooralsnog is er tijdens de eredienst plaats voor 30 kerkgangers (exclusief de 

medewerkers). Wij willen u vragen om u aan te melden voor zowel de 
ochtenddienst als de middagdienst bij onze scriba Huib de Waal 

(scriba@pgheusden.nl). Bij de aanmelding kunt u aangeven of u 

ook gebruik wilt maken van de kindercrèche in de Open Hof. In de 
kerk dragen we tijdens verplaatsingen een mondkapje; wanneer u 

eenmaal bent gaan zitten, mag het mondkapje weer af. De 
gemeentezang wordt verzorgd door voorzangers.  

Inmiddels worden er tijdens de ochtenddiensten speciale kinderdiensten 

gehouden. Ouders kunnen hun kinderen naar de Open Hof brengen afzetten, en 
na afloop van de kerkdienst weer ophalen. Heel fijn dat dit weer kan!  Wij hopen 

tenslotte iedereen, die de eredienst niet in de kerk kan meevieren, te ontmoeten 
via de online kerkdiensten die worden uitgezonden, te bereiken via onze website 

www.pgheusden.nl. (FWV) 
 

Doopdienst op zondag 13 december 

Op zondag 13 december hopen we getuige te zijn van de doop van een tweeling: 
Chloë Catharina en Dahné Yvonne, dochters van Rob en Anna-José 

Haaksema-Haverkamp en zusjes van Levi (Witboomstraat 15, 4264 RT Veen), die 
werden geboren op 18 augustus 2020. Deze dienst zal worden voorbereid en 

geleid door predikant-in-opleiding Matthea Klaasse; alleen het sacrament van de 

doop zal worden bediend door ondergetekende. (FWV)  

mailto:scriba@pgheusden.nl
http://www.pgheusden.nl/
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Ambtsvoortzetting scriba Huib de Waal en verkiezing jeugdouderling 

Naar aanleiding van een artikel in de Vigilate van november (Ontwikkelingen in 
de kerkenraad) is enige onduidelijkheid ontstaan. Enkele lezers maakten uit een 

onhandig geformuleerde passage op dat de kerkenraad van plan is zelf een 

nieuwe jeugdouderling te gaan zoeken. Maar dat is nooit de bedoeling geweest 
van de kerkenraad. Zoals gebruikelijk in onze gemeente, en zoals beschreven 

staat in ons Plaatselijk Regelement, zal de gemeente de gelegenheid krijgen 
belijdende gemeenteleden als kandidaat voor te dragen en zal vervolgens, indien 

er meerdere kandidaten worden voorgedragen voor een bepaalde vacature, een 
verkiezing worden georganiseerd. Op deze wijze zal de verkiezing van een 

nieuwe jeugdouderling in de loop van 2021 in werking worden gesteld. Ook over 

voortzetting van de ambtsperiode van onze scriba kwam een vraag. Moet de 
gemeente niet in staat worden gesteld om voor die positie eveneens namen van 

verkiesbare gemeenteleden in te dienen? Formeel is dit inderdaad het geval. In 
de afgelopen jaren is dit echter niet de praktijk geweest. De reden daarvan was 

(en is ook nu) tweeledig: we waren als kerkenraad altijd erg blij met 

ambtsdragers die willen aanblijven, en we werden juist niet blij van de mogelijke 
kans dat zittende ambtsdrager ‘weggestemd’ zouden worden. Maar strikt 

genomen is deze praktijk inderdaad niet conform de verkiezingsregeling die terug 
te vinden is in ons Plaatselijke Regelement. Mede gelet op hetgeen bepaald is in 

Ordinantie 3.6 2. van de Kerkorde (De kerkenraad is (daarbij) gehouden degenen 
die door ten minste tien stemgerechtigden zijn aanbevolen en verkiesbaar zijn op 
de kandidatenlijst te plaatsen, behalve indien het gaat om verkiezing van een 
ambtsdrager met bepaald opdracht.) vertrouwen wij er op dat er in de gemeente 
begrip voor bestaat dat de kerkenraad in de huidige situatie, waarin onze huidige 

scriba als ambtsdrager met een bepaalde opdracht bereid is om zijn 
ambtsperiode voor te zetten, toch aan deze praktijk wil vasthouden.  

In de ochtenddienst van 24 januari 2021 zal jeugdouderling Wilco Honcoop zijn 

ambt neerleggen, en hoopt scriba Huib de Waal zijn ambtsperiode dus voort te 
zetten, op de liturgische wijze zoals we dat gewend zijn. (FWV) 

 
Veilige Gemeente – twee vertrouwenspersonen stellen zich voor.  

Sinds enkele maanden heeft onze gemeente een Beleidsplan Veilige Gemeente 
PG Heusden. Onderdeel van dit beleidsplan, dat op onze Website staat (klik op 
Wie zijn wij? en scrol vervolgens naar beneden),  is het benoemen van twee 

vertrouwenspersonen, bij wie gemeenteleden kunnen aankloppen als zij het 
gevoel hebben dat er in onze gemeente iets niet in de haak is op het gebied van 

veiligheid of integriteit. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan: ongewenste 
intimiteiten in pastorale situaties, oneerlijk omgaan met geld of middelen, 

pestgedrag, misbruik van gezag of macht. Bij een vertrouwenspersoon kan 

iemand op vertrouwelijke wijze zijn of haar verhaal doen, en de 
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vertrouwenspersoon zal zo nodig de desbetreffende persoon begeleiden bij het 
zoeken naar een oplossing. De kerkenraad wilde graag zowel een man als een 

vrouw als vertrouwenspersoon aanstellen. En de kerkenraad heeft naast een 
vertrouwenspersoon die middenin de gemeente staat ook gezocht naar een 

vertrouwenspersoon die juist op enige afstand van ons gemeenteleven staat. Het 

kan immers zijn, dat iemand behoefte heeft aan een ‘objectieve’ 
vertrouwenspersoon die zelf geen deel uitmaakt van het web van relaties dat een 

kerkelijke gemeente nu eenmaal is.  
In Nel Rijnveld uit Wijk en Aalburg en Theo Nelissen uit Herpt heeft de 

kerkenraad een vrouw en een man gevonden die de rol van vertrouwenspersoon 
voor een periode van in eerste instantie vier jaar op zich willen nemen. De 

kerkenraad had beiden graag officieel verwelkomd en voorgesteld tijdens een 

gemeenteavond in het voor-of najaar, maar vanwege de coronabeperkingen 
moesten deze gemeenteavonden telkens worden afgelast. Toch wil de 

kerkenraad hen nu alvast aan u voorstellen. De kerkenraad dankt Nel Rijneveld 
en Theo Nelissen voor hun bereidheid deze taak op zich te nemen, en spreekt de 

hoop uit dat gemeenteleden die daar behoefte aan hebben hen zullen weten te 

vinden. (FWV)    
         

Vertrouwenspersoon Theo Nelissen stelt zich voor.  
Met genoegen ga ik hierbij in op het verzoek van de kerkenraad om mezelf voor 

te stellen. Een poos geleden werd ik gevraagd of ik de taak van 
vertrouwenscontact persoon op me wilden nemen. En ik heb daar volmondig ja 

tegen gezegd. Ik ben Theo Nelissen, geboren in 1946, gehuwd met Marjan Blok 

van der Velden en woonachtig in Herpt. Kerkelijk ben ik niet (meer) gebonden. 
Wel voel ik me verbonden.Na pensionering ben ik me bezig gaan houden met 

heel verschillende activiteiten als vrijwilliger. Zo werk ik bij de voedselbank, 
Chapeau Woonkring Heusden, cliëntenraad van Farent, VCP bij SHJ Drunen en 

tot voor kort bij Leergeld Heusden. De positie van vertrouwenscontact persoon 

heb ik eerder gehad bij organisaties waar ik werkzaam ben geweest. Overwegend 
ben ik als onderwijskundige actief geweest binnen het onderwijs. Tijdens mijn 

loopbaan heb ik me ook professioneel bezig gehouden met het thema 
machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Als zodanig ben ik goed op de hoogte 

van wat er verwacht mag worden van een vertrouwenscontact persoon. Ook heb 
ik zodanig veel ervaring met het voeren van moeilijke gesprekken dat ik 

voldoende ben toegerust voor de taak. Mijn overtuiging is dat ik samen met Nel 

indien de situatie zich voor mocht doen van betekenis kan zijn voor mensen die in 
de knel zijn geraakt. Ik zie uit naar een Gemeenteavond waarop de benoeming 

zal worden bekrachtigd.  

Theo Nelissen (tel. 06-21194602, e-mail theonelissen@hotmail.com)  
 

 



 7 

Vertrouwenspersoon Nel Rijneveld stelt zich voor.  
Graag sluit ik me aan bij de woorden van Theo. Ook ik reageerde direct positief op de 

vraag, om de tweede vertrouwenspersoon te worden. Op een middag in het voorjaar 
maakten Theo en ik kennis met elkaar en was er een eerste overleg o.l.v. ds. Frans 

Willem. Lastiger vind ik het, in Vigilate iets over mezelf te schrijven, maar vooruit. 
Geboren in Gouda (1957) in een onderwijzersgezin, startte mijn korte werkzame 

leven in het Bleulandziekenhuis, waar ik op de afdeling radiologie en therapie werkte. 
Het onderwijs had ook mijn hart, daarom studeerde ik voor een 

onderwijsbevoegdheid Godsdienst en Maatschappijleer. Ik kwam terecht in Wijk en 

Aalburg op het vormingsinstituut voor partieel leerplichtige jongeren. Inmiddels meer 
dan veertig jaar verder, ook al zolang getrouwd met Bram, mocht ik moeder en oma 

worden. Al die jaren in Wijk en Aalburg woonachtig en sinds eind jaren negentig van 
de vorige eeuw is ons gezin meelevend lid van de Protestantse Gemeente te 

Heusden. Vanaf de geboorte van de oudste dochter werd ik fulltime huisvrouw en had 
ik gelegenheid diverse vrijwilligersactiviteiten te ontplooien. Ook onze kerk bood me 

die gelegenheid en ik heb er veel van mogen leren. Vanaf mijn jeugd gaat mijn hart 
uit naar degenen die gebeukt en gebutst door het leven gaan, misschien wel omdat ik 

zelf ook weet, hoe dat is en óók omdat ik ervan overtuigd ben, dat juist dáár ruimte is 

voor het helend evangelie. Ieder mens is kostbaar, een veilige kerk is mede daarom 
zó belangrijk!  

Nel Rijneveld-van Ginkel (tel. 691981, e-mail nelrijneveld@hotmail.com)  

 

In Memoriam Piet Boll  
Op donderdag 22 oktober is Pieter Andrienus Boll overleden op, op 82-jarige leeftijd 

(Provincialeweg 2A, 5157 ND Doeveren). Piet Boll had al een tijd last van een 

verslechterende gezondheid. Hij is thuis overleden, rustig, toch nog onverwacht. Piet 
Boll was een boer in hart en nieren. Een familieman, die erg trots was op zijn vrouw, 

zijn drie dochters en zijn zoon. Een man met een hartelijke, innemende lach. En een 
man die graag in de Catharijnekerk kwam om zijn geloof te voeden en te delen. In 

besloten kring is op woensdag 28 oktober een afscheidsdienst gehouden in de 
Catharijnekerk, die werd geleid door een familievriend, ds. Dirk Jorissen uit ‘s 

Gravezande, en ondergetekende. Daarna vond de teraardebestelling plaats op de 
hervormde begraafplaats te Doeveren. We wensen vrouw Dirkje, de kinderen en 

kleinkinderen Gods troost en nabijheid toe! (FWV) 

 
In Memoriam Tiny van Everdingen-van Riel 
Op dinsdag 27 oktober is Martina Johanna van Everdingen – van Riel overleden, op 
86-jarige leeftijd. De laatste jaren van haar leven woonde zij in Zorgcentrum De 

Herbergier te Vlijmen. Tiny van Riel werd geboren in Eethen. Nadat zij getrouwd was 
met Gerrit van Everdingen, kwam zij te wonen op een boerderij in Heesbeen. Zij 

kregen drie kinderen. Naast echtgenote, moeder en boerin was Tini van Everdingen 

ook lerares handvaardigheid op diverse scholen. Ze was een creatieve en eigenzinnige 
vrouw, die zich haar leven lang bleef verwonderen over de pracht van de schepping. 

Nadat haar man in 1993 vanwege een ernstig verkeersongeluk hulpbehoevend was 

mailto:nelrijneveld@hotmail.com
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geworden, deed zij er alles aan om hem thuis te houden. En dat lukte. Hij overleed in 
2007. Haar laatste levensjaren waren niet makkelijk, omdat zij vanwege een TIA in 

2006 niet meer kon spreken. Maar ze kwam nog altijd graag naar onze kerk, en het is 
fijn dat er telkens gemeenteleden waren die haar graag ophaalden. In besloten kring 

heeft de uitvaartdienst plaatsgevonden op woensdag 4 november in de Catharijnekerk 
te Heusden. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de begraafplaats 

Buytenhove te Heusden. (FWV)  

 

In Memoriam Rutje van Hemert-van Helvoort 
Op 28 oktober overleed Rutje van Hemert-van Helvoort, op 93-jarige leeftijd. Zij 
woonde aan de De Huterstraat 37, 5156 MC Oudheusden. Tot op hoge leeftijd was 

deze moeder van zeven kinderen helder van geest en goed van de tongriem 
gesneden. Zij kon mooi vertellen over Jop van Hemert, de man met wie zij 50 jaar lief 

en leed had gedeeld. De laatste jaren kwam ze niet veel de deur meer uit, maar tot 
op hoge leeftijd bleef ze wereldwijs. Ze kon diepgaand bezig zijn met vragen rond 

leven en dood, en ze kon ermee leven wanneer ze op haar vragen niet altijd een 

antwoord vond. Na een besloten plechtigheid is Rutje van Hemert is op 4 november 
gecremeerd in Crematorium Maaslanden te Vlijmen.  

 
In Memoriam Pietje Kuijpers-van Geffen 
Op zaterdag 14 november is Pieternella Maria Kuijpers-van Geffen overleden, 
echtgenote van Wim Kuijpers (64, 4261 CV Wijk en Aalburg). Ze is 78 jaar geworden. 

In de afgelopen jaren wist ze een serie herseninfarcten telkens te boven te komen 
‘met een rustig, kalme moed,’ al lieten de infarcten wel hun sporen na. Maar een 

recente coronabesmetting bleek te zwaar voor haar gestel. Pietje Kuijpers werd 

midden in de oorlog geboren, in Wijk. Ze werkte als meisje in diverse huishoudingen, 
en trouwde 56 jaar geleden met haar Wim. Ze kregen drie kinderen: Willeke, Ribert 

een Cobi. De zorg voor Cobi, die een zeer kwetsbare gezondheid had, en haar vroege 
overlijden, drukten een grote stempel op het leven van Pietje en haar gezin. In zware 

tijden vond zij, samen met haar man, kracht in het geloof om door te gaan, om elkaar 
te steunen, om ondanks alles te genieten van de mooie dingen van het leven: zingen, 

de tuin, mooie reizen. Ook de zorg voor kleinkinderen deed haar goed! De 
afscheidsdienst werd gehouden op vrijdag 20 november, in de ‘oude’ Hervormde Kerk 

van Aalburg, waar Pietje en Wim indertijd werden aangenomen. De teraardebestelling 

vond plaats op ‘t Eiland’, op de begraafplaats bij de kerk van Nederhemert-Zuid, waar 
de familie Kuijpers vandaan komt. (FWV) 

beterschap gewenst!  We denken verder aan alle gemeenteleden die, op welke wijze 
dan ook, door een moeilijke periode gaan. Moge God u en ons nabij zijn en geven wat 

wij nodig hebben! (FWV) 
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UIT DE PASTORIE 

 

Mooi aan de adventstijd is onder andere dat we al die mooie adventsliederen 
weer kunnen gaan zingen. Hardop, of in ons hart. Soms blijft een adventslied me 

een hele week bij:  Reeds daagt het in het oosten, / het licht schijnt overal: / Hij 
komt de volken trosten, / die eeuwig heersen zal.  Hoe mooi is dat! Ik wens u 
allen een hoopvolle adventstijd toe. Hartelijke groet, ook namens Marianne, Ds. 

Frans Willem Verbaas 
 

WAT BEZIELT HEUSDEN ?  

 
Hulp gevraagd voor de verspreiding van de kerstkrant 
Heel graag willen we ook dit jaar weer een kerstkrant verspreiden op weg naar 

het kerstfeest. Juist nu is het wellicht zelfs dubbel mooi, een bemoediging in de 
brievenbus te ontvangen. Het verspreidingsgebied is Heusden-Vesting, 

Oudheusden, Heesbeen en Herpt en het is de bedoeling dat de krant rond 12 
december bezorgd wordt. We kunnen dit niet realiseren zonder hulp! Daarom een 

oproep aan iedereen die de mogelijkheid heeft, een paar straten voor zijn/haar 

rekening te nemen, om zich aan te melden. Dit kan via de intekenlijst achterin de 
kerk of via e-mail nelrijneveld@hotmail.com  

mailto:nelrijneveld@hotmail.com
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Catechese, gesprekskringen en avondgebed 

 
Voor alle hieronder genoemde kringen en activiteiten geldt dat zij onder 

voorbehoud doorgaan. Spirit, catechisatie voor 12-15 jarigen, wordt gehouden 

op de volgende data: dinsdag 8 december en woensdag 16 december.  De 
Eetgroep voor 16-19-jarigen wordt op woensdag 9 december gehouden in de 

Open Hof; we beginnen met koken om 17:00 uur. Het Maandelijks 
Avondgebed en de Open Cirkel komen in december te vervallen. Voor de 

Solid Friends wordt in december een uitje georganiseerd – zij krijgen nog te 

horen hoe en wat en wanneer. (FWV) 
  

VAN DE DIACONIE  

 

Een bericht van “Geloven in Spangen”: 

Beste gemeenteleden van de PG Heusden,Dit bijzondere jaar loopt alweer snel 
naar het einde.  In de Rotterdamse wijken Spangen en Bospolder-Tussendijken 

waar we actief zijn merken we dat er heel veel armoede is. Vandaag had ik nog 

contact met iemand van de Veluwe die het zich niet kon voorstellen dat er 
armoede is in Nederland. Helaas is de armoede hier maar al te zichtbaar. In een 

rapport van de Erasmus Universiteit, die onderzoek deed naar de korte- en lange 
termijngevolgen van de Corona-crisis las ik dat de armoede zich verbreedt en 

verdiept. Als Geloven in Spangen en Geloven in BoTu proberen we aanwezig te 
zijn in de samenleving en naast de mensen te staan. Daarom zijn we in juni dit 

jaar met onze weggeefwinkel Yess! begonnen. Met Yess helpen we zo’n 100-150 

wijkbewoners per dag aan brood wat we krijgen van supermarkten uit de 
omgeving die dit over hebben. Heel soms hebben we ook andere producten zoals 

groenten en fruit. Hoe belangrijk dit voor hen is merken we altijd ook weer aan 
de reacties van de klanten! Inmiddels zijn we ook begonnen met de 

voorbereiding van de kerstpakketten actie. Dit jaar hebben we een hoge ambitie! 

Met onze ondersteunende kerken willen we voor 400 kerstpakketten gaan. Jullie 
steun en betrokkenheid is daarbij ontzettend nodig. Graag willen we samen met 

jullie optrekken om deze kerstpakketten-actie te laten slagen! Mochten jullie nog 
vragen hebben dan zijn we graag bereid om deze te beantwoorden.Heel veel 

zegen gewenst en een hartelijke groet,                              Nico van Splunter 

 
Boomgaardfruit bij HVD en WAT 

De dames van de HVD en de coördinatoren van Welkom aan tafel trokken in de 
herfst samen op om de leden van de HVD en de gasten van Welkom aan tafel 

thuis te verrassen. De bedoeling was, elkaar op deze manier even te zien en te 

bemoedigen in een tijd waarin de HVD ontmoetingsmiddagen en de 
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driewekelijkse Welkom aan tafel maaltijden niet door kunnen gaan. De HVD en 
Welkom aan tafel ontvingen van gemeenteleden kisten met fruit. Zo werd het 

plan geboren. Behulpzame handen schilden peren, appels en ander seizoensfruit 
en weer anderen verwerkten het tot een mooi en smakelijk geschenkje. Het 

werden potjes ‘boomgaardfuit’, die door de dames van de HVD en vrijwilligers 

van Welkom aan tafel verspreid werden. Het was een feest om het te mogen 
doen! Iedereen die heeft meegeholpen, heel hartelijk dank.  

 
HVD viering, Welkom aan tafel, Emmaüskring en Open koffiemorgens 

De decembermaand was altijd heel speciaal, we deden iets extra’s, kleedden de 
ruimte mooi aan en vierden in de adventstijd in de vertrouwde kringen het 

komende kerstfeest. De HVD met een gezellige middag, Welkom aan tafel met 

een kerstdiner en de Emmaüskring en de Open koffiemorgen kwamen samen in 
de consistoriekamer, wat dan een hele volle grote tafel gaf. Helaas kunnen deze 

bijeenkomsten dit jaar geen doorgang vinden. Wel proberen we op een andere 
manier de verbinding met elkaar vast te houden. We wensen alle gasten en 

vrijwilligers een goede en troostrijke periode op weg naar het kerstfeest, vrede 

en alle goeds en graag naar wij van harte hopen, tot later! 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 
Digitaal Collecteren  
Een reminder: U geeft één bedrag voor drie doelen. U maakt uw gehele zondagse 
bijdrage voor de drie normale collecten (dus inclusief die van uw gezinsleden) over 

als  volgt: 
1.  Naar bankrekeningnr. NL37RABO0121707520 van de Protestantse Gemeente 

Heusden onder vermelding van ‘coll zondag (datum)’;   

of:  
2.  U scant de hierbij getoonde QR en volgt de instructies.  

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

Knip deze QR- code uit en plak`m op het keukenkastje 
 

 

Begroting 2021 
De door de kerkenraad goedgekeurde Begroting CvK 2021 ligt ter inzage vanaf 

maandag 7 december tot en met vrijdag 18 december. Te weten als volgt: vanaf 
maandag 7 december tot en met vrijdag 11 december bij kerkrentmeester Hans 
Verschoor, Hoge Maasdijk 68, Andel. Graag vooraf telefonisch een afspraak maken via 
0653846221. Vanaf maandag 14 december tot en met vrijdag 18 december is de 

Begroting in te zien bij kerkrentmeester Carin Zuidema, Groenstraat 3, Herpt. Ook 
hier graag telefonisch een afspraak maken via 0626036492. 
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Oudjaar 2020                           

Twintigtwintig zullen we niet gauw vergeten, alleen al de corona-epidemie vulde 
elke dag de kranten. Links en rechts in eigen kring en daarbuiten hoorden we van 

besmettingen, quarantaine, ic’s en overlijdens. Wat een verdriet!  En ook onze 
kerkdiensten: dan weer wel, dan weer niet, 100 personen, 30 personen, 

koffiedrinken buiten wel, koffiedrinken binnen niet. Vreemde tijden. 

Digitaal collecteren, kosters die ons vertellen waar we moeten zitten en hoe we 
de kerk weer uitgaan, voorzangers, ontsmettingsmiddelen, mondkapjes…..  

Iedereen moest zich aanpassen, afstand houden, en ’t lijkt nog wel even zo te 
blijven… Een raar Oudjaar. Maar hoe dan ook: er komt een nieuw jaar, nieuwe 

moed, nieuwe ideeën, nieuw elan. We gaan door. En daar hebben we iedereen 

bij nodig. Ook u! De Kerkrentmeesters danken iedereen die het afgelopen jaar 
heeft bijgedragen aan de instandhouding van onze gemeente, van onze 

erediensten, van onze gebouwen. Met giften, met acties, met persoonlijke inzet, 
met vrijwilligerswerk.  Ze wensen u  ondanks alles een mooie Decembermaand, 

goede Kerstdagen en een veilige jaarwisseling.  En voor nu: Houd moed, heb lief! 

Ga met God, en hij zal bij U zijn….! 
 

Project groen en warm…. 
Vorig jaar zijn we, uw kerkrentmeesters, begonnen 

met collecteren voor een nieuwe  verwarming in de 
kerk. We hebben totaal nog geen idee wat zoiets gaat 

kosten, maar dat de huidige verwarming na bijna 

veertig dienstjaren aan vervanging toe is en dat die 
vervanging niet voor een koopje te realiseren is moge 

duidelijk zijn. Maar met het vorig jaar begonnen 
‘sparen’ voor zo’n project (ja, dat is ’t natuurlijk, een 

project….) door middel van af en toe een collecte 

gaan we toch een tandje bijzetten. Die ‘af-en-toe’-collectes krijgen een 
structureel karakter en verhuizen  daarom naar de welbekende ‘derde collecte’. 

Jaar in jaar uit was de derde collecte geheid bestemd voor ‘instandhouding 
eredienst’, prima doel, eigenlijk de primaire opdracht voor een kerkrentmeester, 

maar deze collecte moet toch even stuivertje wisselen met het Project Groen en 
Warm. U blijft uw gaven kunnen geven aan de ‘Instandhouding’ maar dan in een 

minder frequente tweede collecte. De derde collecte Project Groen en Warm 

verschijnt elke week. In een volgende Vigilate gaat een van de leden van de 
Commissie Duurzaam u wat verder bijpraten over het Groen.  

 
Van kosterswoning naar Appartement…. 

U hebt ’t ongetwijfeld gehoord of gemerkt:  in opdracht van het College van 

Kerkrentmeesters is de (leegstaande) kosterswoning grondig aangepakt door 
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professionals en vrijwilligers.  De professionals waren nodig voor (onder meer)  
het leggen van geluid- en koudewerende vloeren in woonkamer, keuken, gang en 

slaapkamers, het vervangen van het keukeninterieur (geleverd door een 
genereus gemeentelid uit Veen….), plaatsen van grote ‘nokwaaiers’ (tweevoudige 

functie: ’s winters warme ‘noklucht’ naar beneden drukken, ’s zomers 

verkoelende luchtcirculatie), nieuwe radiatoren, vergroten van doucheruimte met 
bijkomende tegel-, pleister-, verwarming- , elektra-  en waterleidingenwerk en 

tenslotte het realiseren van een eigen ‘opgang’ zijnde een deur in de muur die de 
‘tuin’ van de Open Hof afscheidt van het Kerkstraatje (inclusief een houten 

schutting in de ‘tuin’ van de Open Hof als gebruiksscheiding tussen Open Hof en 
appartement). En na de profs kwamen de vrijwilligers: ontelbare uren van 

sjouwen, hand- en spandiensten, opruimen, schoonmaken, kitten, witten, verven, 

weer opruimen, schoonmaken etc.  De Kerkrentmeesters willen iedereen 
bedanken: de professionals voor het geleverde vakwerk en leveranties  (tegen 

aangepaste tarieven!),  de vrijwilligers voor hun niet te onderschatten inzet ( en 
let op hè: vrijwilligers m/v!). Onze gemeente heeft geen kosterswoning meer…., 
maar kreeg een prachtig appartement terug! 
 

Een appartement, wat doe je ermee ? 

Tja, wat doe je met een leegkomende kosterswoning? Die vraag stelden de 

Kerkrentmeesters zich ook…. Gewoon maar verhuren zo snel mogelijk?  Of 
eerst maar ‘ns aanpassen aan de eisen des tijds? Kostenplaatjes? Aarzelend, 

niet wetend waar men ging uitkomen, toch maar besloten tot de nodige 
aanpassingen, budget vrijgemaakt (zie Begroting 2020) en aan de gang (zie 

boven). Onder vakkundige directievoering en toezicht van een gewaardeerd 

Heusdens gemeentelid de werkzaamheden binnen budget uitgevoerd. En 
tijdens die uitvoering gebeurde het wonder dat de eerste potentiële huurder 

zich al meldde. Lang verhaal kort: woning ‘losgemaakt’ van Open Hof (geen 
doorgangen meer v.v.), eigen adres: geen Breestraat 10A maar Kerkstraatje 

11; en voila: de eerst potentiële huurder, maar nu ‘de’ huurder, kon per 1 

november de woning, het appartement betrekken. De nieuwe bewoners zijn 
de heer en mevrouw Berger, met twee kinderen, waarbij aangetekend dat 

mevrouw Berger een dochter is van de in Heusden bekende John Leddy. Ons 
gemeentelid en  lokale makelaar Nieuwkerk danken wij voor zijn loyale en 

royale medewerking aan de totstandkoming van de huurover-eenkomst. We 
wensen de huurders een goede tijd in Heusden. 
 

Geen Winterfair, toch een actie…. 
Nu onze gemeente financieel een beetje in zwaar weer zit (corona, corona) gaan wij, 

organisatoren van de WinterFair (die niet door kan gaan), toch een actie 
ontketenen…! U kunt telefonisch bestellen en u kiest of u het bestelde ophaalt in 

Heusden of thuis bezorgd wilt hebben. Wij hebben de volgende zaken in de 
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aanbieding: erwtensoep € 5,00 per liter; walnoten € 2,50 per zak; dahliaknollen € 
4,00 per zak; gestoofde peertjes € 1,25 per pot. Dus graag heel veel bestellingen per 

telefoon naar Sjaantje van der Stelt, tel. 0416 661122 of 0648961910 
 

 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 
We zijn blij om toch weer de nodige giften te kunnen melden. Ds. Frans Willem 

Verbaas ontving de afgelopen tijd de volgende giften: 1x €10, 1x € 20, 1x € 100 en 

de laatste bij een uitvaart 1x € 200. Ouderling Anita de Hoop meldde de volgende 
giften 1x € 10, 1x € 15 en 1x € 20. Nel Rijneveld meldde dat ze tijdens een bezoek in 

Oudheusden een gift ontving van € 20 voor de Drive-In Bios (gevers konden zelf niet 
komen). Sijna v.d. Mooren ontving tijdens het bezorgen van de lunches op de 

Startdag twee giften 1x € 10 en 2x € 15. Via diaken Gera van Blijderveen noteerden 
we 1 x € 200 (dankdag) en 1 x € 50 voor de diakonie 

 
Gehouden collecten 

Wij, Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters, ontvingen in de maand oktober 

via Rabobank, ING-bank en via QR-code een bedrag groot € 3.031,35 en 
bovendien € 10 voor “Geloven in Spangen’. We ontvingen via de ‘normale’ 

uitgangscollecten bij de uitgang na een eredienst een bedrag van € 1.141, 85 
waarin € 25 voor Mercy Ships en € 15 voor CvK. 

Het College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters danken u voor alle 

bijdragen. 
 

Komende collecten 

Zondag 6 december is de noodhulpcollecte bestemd voor stichting Home for All, 

van het Griekse echtpaar Nikos en Katerina Katsouris op Lesbos. 
Zij zetten zich in voor de vluchtelingencrisis op het eiland, onder 

andere door het runnen van een gratis restaurant voor en door 

homeforall.eu  vluchtelingen, maaltijddistributie in het kamp en 
via de kerk voor lokale eilandbewoners in nood. Het echtpaar en 

hun team werkt vanuit de overtuiging dat iedereen het recht 
heeft op een veilige plek zonder honger, waar je jezelf thuis mag voelen los van 

je nationaliteit of asielstatus. Een paar jaar geleden werkte Janneke Duister als 

vrijwilliger voor hun stichting en werd daarbij geraakt door de onuitputtelijke 
liefde van het echtpaar voor de mensen en het eiland. “Vanaf het moment dat de 

vluchtelingencrisis in 2015 groter werd, staat hun leven in het teken van de 
migranten op het eiland. Ze verlenen noodhulp en veranderden hun restaurant in 

een ‘social charity kitchen’, waarbij ze vluchtelingen ophalen uit het kamp voor 
een menswaardige avond vol liefde, aandacht en een goede maaltijd. Sinds kamp 

http://homeforall.eu/
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Moria op Lesbos in september van dit jaar volledig afbrandde, heeft de 
vluchtelingencrisis een nieuw dieptepunt bereikt. Meer dan ooit hebben Nikos en 

Katerina hulp nodig voor de duizenden maaltijden die ze dagelijks bereiden en de 
andere noodzakelijke voorzieningen die ze uitdelen aan de vluchtelingen in nood. 

Uw hulp is zeer welkom!”  

Zondag 13 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 20 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 (deskundige) vrijwilligers 

uit het buitenland, waaronder Nederland. Door middel van uw bijdrage 
ondersteunt u deze zorg. 

25 december Kerst – Kinderen in de knel. Veel kinderen en jongeren staan 

er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie 
zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare 

situaties, zoals voor straatkinderen en werkende 
kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, 

zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat 

kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt 
u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren? 

Zondag 27 december is de diaconiecollecte bestemd voor 
Okkernotes, een netwerk van hoop in Senegal. Jowan en 

Lieneke Okker (Lieneke is de zus van diaken Coert van Dis) zijn 
vorig jaar zomer 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: 



 16 

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. Zie voor meer informatie over dit project: 

https://www.okkernotes.com.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

JEUGDWERK 

 
Kerstwandeling voor jong en oud! 

Ga mee op een wonderlijke tocht door Heusden & beleef het kerstverhaal op een 

originele, creatieve wijze door kunst, spel en vertellingen! 
Op de volgende data en tijden kan de wandeling gelopen worden: 

 
Woensdag  16 december vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur Start uiterlijk 19.15 uur 

Vrijdag       18 december vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur Start uiterlijk 19.15 uur 

Zaterdag    19 december vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur Start uiterlijk 19.15 uur 
Zondag      20 december vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur Start uiterlijk 19.15 uur 

Woensdag  23 december vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur Start uiterlijk 19.15 uur 
Donderdag 24 december vanaf 16.00 uur tot 19.15 uur Start uiterlijk 18.30 uur 

Het vertrek is vanuit de Catharijnekerk, Burchtstraat 2 te Heusden. 

 
In de kerk ontvangen kinderen een lampion, begeleiders een routekaart en een 

tasje. Wandelaars dienen zelf een smartphone met werkend internet mee te 
brengen om de QR codes onderweg te kunnen scannen. (Heeft u die niet, laat 

 

https://www.okkernotes.com/
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het dan de organisatie in de kerk weten). De wandeling kan coronaproof gelopen 
worden en de wandelaars dienen de coronaregels na te leven. Op de dagen dat 

er gewandeld kan worden, is onze kerk open voor bezoekers, ook is er 
gelegenheid een kaarsje aan te steken.  

Graag tot ziens bij één van de kerstwandelingen! Hartelijke groeten van de 

jeugddienstcommissie 
 

VAN DE COMMISSIE ZWO 

 

Z.W.O. Streekproducten 

De bestellijst die op de startzondag is uitgedeeld, mag nog ingeleverd worden.  
Er is nog steeds voldoende voorraad. U kunt contact opnemen met Hennie Spek, 

Tel. 0416-351663 
 

OVERIGE BERICHTEN 

 
Bedankt 

 Ik wil u heel hartelijk bedanken voor alle belangstelling die ik tijdens mijn ziekte van 

u heb mogen  ontvangen. De mooie kaarten, telefoontjes, bloemen en gebeden 
hebben mij goed gedaan.                       Met hartelijke groet,  Cijnie Timmermans.  

 
Dank!! 

Lieve mensen, U allen hartelijk dank voor de  kaarten,-bloemen,-telefoontjes en e-
mailtjes. Dat heeft ons goed gedaan!!  Het gevoel dat God ons steeds nabij is 

geweest, in deze moeilijke Corona tijd heeft ons kracht en moed gegeven, daar zijn 
wij blij en dankbaar voor!       Een Hartelijke Groet van Joke en Bep van den Oever. 

 

Dank 
Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten en telefoontjes die we kregen tijdens 

mijn ziek zijn. Hartelijk dank daarvoor.                Henk en Dini van Wijk 
 

50 jaar getrouwd !!! 
Op donderdag 17 december hopen Annemieke- en Henk Blijenberg, Perzikstraat 29, 

4261 KC Wijk en Aalburg, het feit te gedenken dat zij 50 jaar geleden elkaar het ja-
woord gaven. We willen hen daarmee van harte feliciteren en hopen dat zij nog een 

lange tijd in alle gezondheid samen mogen zijn.  
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AGENDA   

 

 
 

INLEVEREN KOPIJ 

 
Kopij voor het januarinummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 

15 december inleveren bij Gijs Bouman, te Heusden,  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dinsdag  Spirit 

Woensdag Eetgroep 
Woensdag Spirit 

Van 16 t/m 24 december  Kerstwandeling voor jong en oud! 

mailto:g.a.bouman@freeler.nl


 19 

SAMEN (OP)WEG                                              

 

 

Samen (op) Weg 

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

Verbaas om de mogelijkheden te bespreken: 0416-531663.   
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INFORMATIE  zie ook www.pgheusden.nl 

 


