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Nummer 889 oktober 2020 

MEDITATIE 

 
 

'De toekomst die groter is dan het verleden' 

 

Dat katholieken en protestanten elkaar eeuwenlang flink hebben verketterd, behoort 
gelukkig al een tijdje tot het verleden. Generaliserend gesproken merk ik uit eigen 

ervaring wel dat de katholieke Brabander wat sneller tevreden is en wat minder zwaar 

tilt aan zijn tekortkomingen dan de gemiddelde protestant. Maar zo'n maand geleden 
zag ik een alles-is-anders-show, die deze constatering op z'n kop zette. 

Ze zaten samen - keurig op anderhalve meter – in het tv-programma Op1 om hun 
commentaar te geven op het functioneren van de kerk in coronatijd: de (ooit) streng 

orthodoxe protestant Andries Knevel en de (ooit) aimabele historicus en 
vertegenwoordiger van het 'rijke' roomse leven, Antoine Bodar. 

Knevel, losjes gekleed, gebruinde kop, was zelf enige tijd door de corona geveld, 
maar hij voelde zich weer opperbest. Goedlachs prees Andries de kerk om haar vele 

activiteiten. 'Er is zelfs meer belangstelling dan voorheen. Nietwaar, Antoine?' 

Bodar, bleek en streng ogend, stijf in het zwarte pak als een 19e eeuwse dominee, 
was het niet in alle opzichten eens met de 'heer Knevel'. 'De kerk heeft vooral de 

eerste maand veel steken laten vallen.' En dat was het wel zo'n beetje. 
Ná deze pessimistische inhaalmanoeuvre op rechts scheidden de wegen van deze 

heren zich en verdween de afstand van anderhalve meter snel uit het zicht. 
 

Op z'n minst een opmerkelijke omdraaiing toch: de 'katholieke' optimist Knevel in 
debat met de 'orthodoxe' pessimist Bodar. Hetgeen maar weer aangeeft, dat we niet 

teveel naar het verleden moeten kijken. Door alle zorg en misère van deze tijd 

worden we sterker dan ooit bepaald bij het heden, met name bij de mogelijkheden en 
de onmogelijkheden. En de scheidslijnen worden duidelijk, door wat we vooral 

wensen te benadrukken. Dat geldt uiteraard ook voor de kerk. Juist in dit heftige 
heden willen we samen het geloof levend houden en dat is inspannender, maar ook 

inspirerender dan ooit. Kortom, wat mij betreft een vol punt voor Knevel! 
 

Toch is het heden niet allesbepalend. We zouden dan immers blijven hangen in alle  
narigheid en onvolmaaktheid van iedere dag. De kerk leert ons verder te kijken tot 

over de horizon van onze eindigheid. 

Terwijl ik bezig was deze gedachten op papier te zetten, kwam via mijn mailbox de 
aankondiging van een nieuw theologisch boek binnen, geschreven door de Engelse 

priester Samuel Wells. Of het zo was voorbestemd, want de titel luidt: 
'De toekomst die groter is dan het verleden'. 

Is er een hoopgevender samenvatting van het evangelie denkbaar? 
Ik wed dat zelfs de heren Knevel en Bodar dat niet beter kunnen verwoorden! 

                 Bert Nederlof 
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KERKDIENSTEN  

 

Zondag  4 oktober 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, Doopdienst   

17.00 uur Ds. G. van der Linden, Waalwijk 

 Collecten:  1. Kerk en Israel  
                 2. Onderhoud Beeld & Geluid 

                  3. Instandhouding van de eredienst 
 Crèche: Maryse Vos en Armanda Vos  

  
Zondag  11 oktober 

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   

17.00 uur Ds. F.W. Verbaas, met Gospelkoor Joy! uit Tilburg 
 Collecten: 1. Werelddiaconaat 

                2. Onderhoud Kerk   
                3. Instandhouding van de eredienst  

     Crèche: Marieke Rijneveld en Luca Rijneveld 

   
Zondag  18 oktober  

10.00 uur Prof. Dr. J. Dubbink, Uithoorn  
17.00 uur Ds. L. van Wingerden, Den Bosch 

 Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat 

                2. Nieuwe verwarming 
                               3. Instandhouding van de eredienst 

 Crèche: Winanda Smits en Kevin Smits  
 

 Zondag  25 oktober 
 10.00 uur Reformatiedienst,  

                Da. L. Vos uit Zwolle, diaken A. Soeterboek en Ds. F. W. Verbaas   

 17.00 uur Dhr. A.S Brinkman P.I.O., Lunteren 
 Collecten: 1. Mercy Ships 

                               2. Plaatselijk Kerkenwerk 
                               3. Instandhouding van de eredienst   

 Crèche: Marijke Nieuwkoop en Ibe Bok 

  
Kerkauto: Als u thuis opgehaald wilt worden voor een kerkdienst, neem 

  contact op met de scriba. (0416-662568) 
 

Tijdens elke morgendienst: voor kleine kinderen crèche in de Open Hof. 
Voor schoolkinderen tot en met groep 6: nevendienst tijdens de preek. 
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GEMEENTEBERICHTEN  

 

Kerkelijke seizoenstart in tijden van corona.  
Het weekend waarin het kerkelijke winterseizoen weer van start is gegaan, ligt 

inmiddels achter ons. Op zaterdagavond 19 september organiseerde Wat Bezielt 
Heusden? een heuse drive-in bioscoop op het 

parkeerterrein van Schreuder/de Coöp.  En op zondag 

20 september hielden we een vanwege de corona-
dreiging afgeslankte Startzondag.  In de kerktuin 

plukten we de ‘vruchten van de Geest’ en spraken we 
met elkaar over ‘vitaminnen in de coronatijd.’  

De voorbereiding van het seizoen 2020-2021 voelde als 

autorijden met aangetrokken handrem. Wat kan wel 
doorgaan, wat niet? Zullen activiteiten als de 

bijbelgesprekkring en de Cantorij weer op gang komen, 
of wachten velen eerst op de komst van het vaccin, 
voordat zij zich weer durven aansluiten? We hebben besloten veel activiteiten 
gewoon op te starten, en te zien wat ervan komt, in vertrouwen... Maar een 

activiteit als Welkom aan Tafel kan voorlopig nog niet doorgaan. De organisatie 

ziet gewoon geen kans om de vaste gasten op een verantwoorde wijze samen te 
brengen rond een heerlijke maaltijd. Helaas. Overigens laat welkom aan Tafel wel 

regelmatig van zich horen, bijvoorbeeld met het aanbieden van een 
thuisbezorgde lunch op de Startzondag. Mooi was dat!     

Ondertussen wordt er in de kerkenraad nagedacht over wat de coronacrisis van 

onze gemeente vraagt en aan onze gemeente leert. In sommige kerken zingt 
men alweer, maar wij houden ons nog steeds aan de voorschriften van het RIVM 

en werken we met voorzangers.  Maar als we in de middagdienst nog verder uit 
elkaar gaan zitten, zouden we dan niet voorzichtig de gemeentezang kunnen 

hervatten? Willen we doorgaan met het online uitzenden van onze diensten, ook 
als de crisis voorbijgaat? Wat kunnen we betekenen voor mensen die de dupe 

zijn als vroeg of laat de economische klap gaat vallen en mensen hun werk 

kwijtraken of in de financiële problemen komen? Kunnen we als kerk de 
terugkomende collecte inkomsten opvangen? Hoe houden we de gemeenschap in 

stand, nu we elkaar veel minder vaak op zondag ontmoeten tijdens en na de 
eredienst? Vragen te over. De coronacrisis is als een woestijn waardoor wij, net 

als eens Israël, een weg moeten zoeken. Ook voor ons zal dat een weg zijn van 

vallen en opstaan. Maar net als Israël hoeven wij onderweg de moed en het 
vertrouwen nooit te verliezen. Want net als Israël mogen wij ons op die weg 

geleid weten door God, die trouw is, en die nooit loslaat de werken van Zijn 
handen...  (FWV) 
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Ochtend- en middagdiensten in coronatijd       
We mogen sinds de zomer weer kerkdiensten houden met ruim 100 

kerkbezoekers, want ons kerkgebouw biedt de ruimte om (op 

gepaste afstand van elkaar) met dit aantal de eredienst te vieren. U 
bent van harte welkom in zowel de ochtend- als de middagdiensten. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om u aan te melden voor de 
ochtenddiensten (e-mail naar scriba@pgheusden.nl of een belletje 

naar de scriba 0416-662568)? Voor de middagdiensten hoeft u zich niet aan te 
melden. Voor beide diensten geldt dat we gemeenteleden die verkouden zijn of 

griepverschijnselen vertonen dringend worden verzocht niet naar de kerk te gaan. 

En: hoewel het zingen nog steeds is voorbehouden aan een groepje voorzangers: 
neem toch ‘s middags uw Liedboek mee, want de beeldpresentatie is ’s middags 

minder uitgebreid dan in de ochtenddienst.  
Uitzending kerkdiensten via youtube. Onze kerkdiensten worden ook via 

youtube uitgezonden. Via onze website (www.pgheusden.nl) kunt u naar het 

youtube-kanaal gaan. U kunt ook proberen om via kerkomroep.nl de dienst mee 
te maken. 
 

Doopdienst 4 oktober 

De volgende drie kinderen hadden we al in het voorjaar willen dopen. Vanwege 
de corona-beperkingen werd hun doop uitgesteld, maar op 

zondag 4 oktober is het eindelijk zo ver. Dan hopen we de 

doop te bedienen aan: Mats Arnold van Gool (zoon van 
Erwin van Gool en Margret van Zelst, Valbrug 30, 5151 VZ 

Drunen,) Vere Lia Nella van Ballegooijen (dochter van 
Gijsbert en Lorean van Ballegooijen, zusje van Joep en Jules, 

Bagijnhof 27, 4264 AZ Veen) en Davy den Besten (zoon 

van Gert en Winnie den Besten, Polstraat 91, 4261 BS Wijk 
en Aalburg).  (FWV)  

 
Bijzonder reformatieherdenking op zondagmorgen 25 oktober  

Zoals gebruikelijk zal ook dit jaar de laatste zondag van oktober in het teken 
staan van de herdenking van de Reformatie. We doen dit, omdat Maarten Luther 

op 31 oktober 1517 de Reformatie in gang zette met het spijkeren van zijn 95 

stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg.  Maar dit jaar zal de 
Reformatieherdenking een bijzondere invulling krijgen. Wat is er aan de hand? 

Het is ook gebruikelijk dat we sinds jaar en dag in januari samen met onze 
Lutherse en Rooms-Katholieke broeders en zusters een interkerkelijke dienst 

houden aan het begin of einde van de Week van Gebed voor de Eenheid van de 
Christenen. Na afloop van deze dienst in 2019 vroegen we ons als voorgangers 

mailto:scriba@pgheusden.nl
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af: is het niet vreemd, dat we in januari samen bidden om eenheid, terwijl in 
oktober de Lutheranen en Protestanten apart het begin van de Reformatie 

gedenken of zelfs vieren? Toen ontstond het idee om gezamenlijk stil te staan bij 
de reformatieviering van 2020. De kerkenraden van 

onze Evangelisch-Lutherse en Protestantse Gemeenten 

gingen akkoord, en diaken Soeterboek kreeg groen licht 
van bisschop de Korte van Den Bosch. U zult begrijpen 

dat we de Reformatie in aanwezigheid van Rooms-
Katholieke medechristenen niet zozeer zullen vieren als 

wel gedenken en overdenken. In de ochtenddienst zal 
de vraag centraal staan: wat heeft de Reformatie betekend voor niet alleen de 

Lutherse en Calvinistische tradities, maar ook voor de Rooms-Katholieke Kerk? 

Een kerkelijke traditie ontwikkelt zich immers vaak ook onder invloed van 
‘tegenkrachten’. Over deze vraag zullen de drie voorgangers (de Lutherse ds. 

Louisa Vos, de rooms-katholieke diaken A. Soeterboek en ondergetekende alle 
drie een korte en persoonlijk-getinte overweging houden. En uiteraard zullen we 

danken en bidden. We zullen God danken dat hij Zijn kerk telkens weer 

vernieuwt, en we zullen bidden dat de dag mag komen dat Zijn kerk herenigd zal 
worden en eenstemmig Zijn naam zal loven. (FWV) 

 
Open kerk tot aan de herfstvakantie 

De Open Kerk op woensdag- en zaterdagmiddag wordt verlengd tot en met 
zaterdag 24 oktober, van 14:00 – 16:00 uur. De kerk is open, u kunt even gaan 

zitten of een praatje maken, en op woensdagmiddag zal ds. Verbaas aanwezig 

zijn. Voor degenen die de zondagsdienst vanwege de corona liever mijden, is de 
Open Kerk een kans om toch even in onze mooie Catharijnekerk te verwijlen.  
 

Middagdienst 11 oktober met Gospelkoor Joy!  

Op 11 oktober 2020 zal de middagdienst een Gospeldienst zijn. Uitgenodigd is de 

gospelformatie Joy! De overwegend witte (en Brabantse) zangers van Joy! zingen 
zogenaamde ‘black gospel’. Inspiratie 

haalt Joy! uit zowel moderne gospels 
van o.a. Israël Houghton, Kirk Franklin 

en Kurt Karr, maar ze zingen ook 
traditioneel repertoire zoals Happy day, 
This little light of mine en Amen. Joy’ 

verzorgt gospelconcerten in binnen - en 
buitenland, en komt nu dus ook naar 

Heusden. Maar vanwege de corona komt 
Joy! niet met het hele koor, maar met 

een aantal zangers. Wat blijft is het uitgangspunt van Joy!: samen de 

gospelmuziek beleven en uitdragen. Liederen met een boodschap, liederen om te 
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delen, muziek om te beleven! Het thema van de dienst sluit aan bij de naam van 
Joy!, dat ‘Wees verheugd!’ betekent. In de verkondiging staat Nehemia 8: 10B 

centraal: ‘De vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht.’  (Mariëtte Duister en ds. 
Frans Willem Verbaas)  

 

Herfstvakantie predikant 
Van zaterdag 18 oktober tot en met zaterdag 24 oktober heeft ondergetekende 

herfstvakantie. Mocht u in deze week een predikant nodig hebben, dan kunt u 
contact opnemen met onze scriba Huib de Waal, tel. 662568.  (FWV) 

 

Stagiaire Matthea Klaasse-Mesch  

In het septembernummer van Vigilate heeft onze stagiaire, predikant-in-opleiding 

Matthea Klaasse uit Waalwijk zich voorgesteld. Tijdens de startdienst van 20 
september heeft zij met betrekking tot zaken die haar in vertrouwen worden 

meegedeeld een belofte van geheimhouding afgelegd, en heeft zij een zegen 
gekregen over haar stageperiode. In de herfst zal zij met  name een aantal leer-

activiteiten bijwonen of zelf verzorgen: te denken is aan bijeenkomsten van Spirit, 

de Open Cirkel en de Bijbelgesprekskring. Ik spreek de wens en verwachting uit 
dat wij als stagiaire, gemeente en predikant veel van elkaar zullen leren! (FWV) 

 

Huwelijksdienst Gera van Alphen en Ries van Blijderveen   

Eerder dit jaar, een paar dagen voor hun geplande huwelijk op 20 maart, 
moesten Gera van Alphen en Ries van Blijderveen (Verzetsplein 22, 4264 VD 

Veen) hun bruiloft uitstellen vanwege de uitbraak van 

het coronavirus. Maar nu is er, tot hun vreugde, een 
nieuwe datum. Op donderdag 29 oktober hopen zij 

elkaar, omringd door familie, vrienden en bekenden, 
dan eindelijk het ja-woord te geven. De 

huwelijksdienst in de Catharijnekerk begint om 15:30 uur, en vanwege het 

besmettingsgevaar van het coronavirus alleen toegankelijk voor genodigden. U 
kunt uiteraard wel meekijken en -luisteren via ons youtube-kanaal. Vanaf deze 

plek wensen wij het bruidspaar een goede voorbereiding en veel huwelijksgeluk. 
Niet vaak zal een trouwlustig stel zo lang in ‘bruidssfeer’ zijn geweest! (FWV) 

  

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 

Het ‘regende’ huwelijksjubilea de laatste weken. We noemen hier alleen de 

‘klassieke’ getallen.  Het echtpaar Bouman-den Dekker (Azaleastraat 26, 4261 CW 
Wijk en Aalburg)beleefden op 24 augustus in rust en stilte zijn 70e huwelijksdag.  

Hoe bijzonder, zolang voor elkaar bewaard te blijven! Kees en Toos Schouten -
van Tilborg te Wijk en Aalburg, vierden op 30 augustus hun 40e trouwdag. Gijs 
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en Betty Bouman-van Pinxteren waren op 15 september 50 jaar getrouwd. 
Op zaterdag 26 september vierden zij dat in een besloten dankdienst en receptie.  

 
Dennis en Brenda van Roosmalen-Honcoop vierden op 16 september hun 

25e trouwdag. En Johan en Jeanne Duister-van Gestel waren op 18 

september 40 jaar getrouwd. Allen van harte gefeliciteerd!   
Op zaterdag 29 augustus overleed onverwacht op 83-jarige leeftijd Pieter 

van de Werken, de vader van onze organist Jaco van de Werken.  Wij wensen 
onze organist en zijn gezin Gods nabijheid bij het dragen van dit grote verlies.  
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UIT DE PASTORIE 

 
De coronatijd is een vreemde tijd. Maar zijn alle tijden niet vreemd? In alle tijden 

staan zorgen en hoop, vreugde en verdriet naast elkaar. Vanuit het geloof weten 
we dat eigenlijk allang: zolang we wachten op de terugkeer van onze Heer op 

aarde, zullen de tijden vaak vreemd, onzeker en moeilijk zijn. Laatst las ik ergens 

de volgende zinnen: ‘Het leven moet geleefd worden. Wij maken elkaar wijs dat 
het leven genoten moet worden, maar vaak is het al een hele opgave om het 

leven te leven.’ Laten we bidden dat we daar de kracht voor krijgen. Laten we 
elkaar waar mogelijk ondersteunen op de wegen die we moeten gaan. En laten 

we hopen en bidden dat de goede God ons daarnaast uit genade ook, momenten 

geeft van vreugde en dankbaarheid. Die momenten helpen ons om het vol te 
houden, en soms zelfs domweg gelukkig te zijn.  

Hartelijke groet, ook namens Marianne, Ds. Frans Willem Verbaas 
 

 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 

Catechese, gesprekskringen en avondgebed 

VOOR ALLE KRINGEN EN ACTIVITEITEN GELDT DAT WE IN VERBAND MET HET 
CORONAVIRUS DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM IN ACHT HOUDEN!   

De Bijbelgesprekskring gaat van start op woensdagmorgen 7 oktober, om 
10:00 uur in de Open Hof. We lezen en bespreken deze ochtend onder leiding 

van onze stagiaire Matthea Klaasse Matteüs 22: 1-14.  Spirit, catechisatie voor 

12-15 jarigen, worden gehouden op de volgende data: 
woensdag 7, en dinsdag 13 oktober, om 19:00 uur in de 

bovenzaal van de kerk. Andere data van Spirit vervallen in 
verband met de herfstvakantie en met Solid Friends op 

zondagmiddag  
25 oktober, van 14:30-16:30 uur.   De Open Cirkel, gesprek-

groep voor jonge volwassenen komt samen op donderdagavond 

29 oktober, om 20:00 uur in de bovenzaal. De 

Eetgroep voor 16-19-jarigen begint op 
woensdag 28 oktober met koken om 17:00 uur, 

in de Open Hof.  
Het Maandelijks Avondgebed wordt ge-

houden op woensdag 28 oktober, om 19:15 uur, 
in het koor van de kerk. (FWV) 
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VAN DE DIACONIE  

 
Welkom aan tafel 

Tot ons aller grote spijt hebben we begin september moeten besluiten onze WAT 

bijeenkomsten voorlopig nog uit te stellen, tenzij er goede ontwikkelingen zijn ten 
aanzien van het akelige virus. We doen ons best om regelmatig op een andere 

manier iets te laten merken van medeleven met onze gasten, maar het blijft 
‘behelpen’. Wat missen we WAT! Wanneer u van uw kant iets wilt delen met ons, 

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

Open Emmaüskoffiemorgen en Emmaüskring 

Ook de Emmaüskring en de open Emmaüskoffiemorgens kunnen helaas nog geen 
doorgang vinden. Het blijkt in de praktijk te lastig de anderhalve meter te kunnen 

waarborgen. Wanneer er een verandering ten goede optreedt, zullen we de 
deelnemers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. 

 

Openstelling van de kerk  
Een bericht dat wel heel mooi is: de kerk blijft ook na de ‘Open Monumentendag’ 

open op woensdagmiddag en zaterdagmiddag! We waren gewend de openstelling 
af te sluiten op Monumentendag, dat was 12 september, maar vanwege de 

bijzondere tijd die we beleven is de openstelling verlengd! (Voorlopig tot en met 

eind oktober). We zijn dankbaar voor de bereidheid van alle medewerkers 
hiervoor. De openingstijden zijn wel iets aangepast, d.w.z. dat u nu tussen 14.00 

en 16.00 uur van harte welkom bent om even binnen te lopen. De afgelopen 
periode was de dominee of één van de ouderlingen aanwezig in de consistorie en 

beschikbaar voor een gesprekje. Ook dat werd zeer gewaardeerd en voegde echt 
iets toe. We kregen mooie reacties van bezoekers, die aangaven dat zij zich 

gezien en welkom voelden, zoals iemand schreef: ‘Niet alleen een mooi, oud 

kerkgebouw, maar ook een warme gemeente van Christus’.  
 
Geloven in Spangen, de weggeefwinkel Yess in Bospolder-Tussendijken 
De crisis heeft invloed op vrijwel iedereen, maar in het bijzonder op mensen die 

toch al in een moeilijke positie zaten. In de Rotterdamse wijk Bospolder-
Tussendijken staat sinds een paar maanden een weggeefwinkel: Yess. Goed voor 

de wijk, en goed voor de vrijwilligers die er werken. Het idee ontstond middenin 

de coronacrisis, als wapen in de strijd tegen armoede in Rotterdam-West. Nico 
van Splunter vertelt: "In een wijk waarin normaal gesproken al één op de vier 
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basisschoolleerlingen onder de armoedegrens leeft, is de corona-crisis een ramp 
op een ramp. De crisis treft ook hier vooral de armsten. Degenen die nog werk 

hadden, bijvoorbeeld via een nul-urencontract, waren de klos, terwijl ze de 
kosten voor primaire levensbehoeften zagen stijgen. De wijkmarkt werd gesloten; 

bewoners waren aangewezen op de supermarkten, waardoor het dagelijks leven 

al gauw een paar tientjes per week duurder werd. "Om de ergste nood te lenigen 
werden samen met de organisatie 'Delfshaven Helpt' 750 voedselpakketten 

uitgedeeld. Na de voedselhulp stelde de woningbouwcorporatie Nico van Splunter 
gratis ruimte ter beschikking, voor een buurtsupermarkt waar mensen uit de wijk 

gratis boodschappen kunnen halen. "Een diaconale actie pur sang: we dienen 
anderen met wat we zelf ontvangen hebben. De spullen krijgen we van diverse 

partners, bedrijven, supermarkten, groothandels. Laatst nog een lading snijbonen 

en paprika’s, verser dan vers. Nog dezelfde dag was alles weg." Van meet af aan 
is duidelijk gemaakt dat Yess een missionair-diaconale achtergrond heeft. Elke 

zondag is er in de pop-up-store een viering. Op de eerste verdieping is ruimte 
voor een kinderclub en het souterrain waar broodjes worden gesmeerd, doet ook 

uitstekend dienst als oefenruimte voor de zondagse muziekband. De missionaire 

werker van de toekomst is een ondernemer, schreef missioloog Sake Stoppels 
onlangs. Dat geldt ook voor Nico van Splunter, hij onderhandelt met verschillende 

partijen over een nieuwe klus: het dagelijks verzorgen van school-ontbijt, 500 
stuks per dag. In de achterstandswijk is het een gekend probleem dat kinderen 

geregeld zonder ontbijt aan de schooldag beginnen. "We moeten nog een 
financier vinden; de vrijwilligers van Yess zijn er klaar voor." 

 

Sam’s kledingsactie 
Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood werd in april afgelast, maar nu is er een 

nieuwe datum waarop u uw kleding kunt inleveren! 
Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood: Zaterdagochtend 3 oktober 

tussen 09.00 uur en 11.00 uur bij de kerk! 

De tijd van de najaarsschoonmaak is weer aangebroken, dus u zult vast wel 
draagbare kleding, schoenen of huishoudtextiel hebben die u niet meer draagt of 

gebruikt. Het is een traditie dat de diaconie samen met Sam’s kledingactie de 
inzameling organiseert, deze keer op zaterdag 3 

oktober. 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 of 0416-693888 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 
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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’. 
 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 
Solidariteitskas 2020….. 

Nu we zoveel reacties hebben ontvangen op ons mailbericht kortheidshalve te 
omschrijven als: ‘een gezicht achter het mailadres’ kunnen we een begin gaan 

maken met de verzending van de z.g. ‘tientjes’- brieven inzake Solidariteitskas. 

Ongeveer de helft van onze gemeenteleden krijgt daartoe een email in de 
mailbox, de andere helft een enveloppe in de brievenbus.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,-- gaat ‘naar 
Utrecht’, de andere helft mag besteed worden in eigen gemeente. Deze actie, 

genoemd Solidariteitskas, wordt opgezet door het College van Kerkrentmeesters. 

Uiteraard van harte aanbevolen! 
 

 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 

De vorige keer stond er deze zin in Vigilate: Nel Rijneveld meldde dat Bep v.d. 

Oever een gift ontving van € 10,-- voor Welkom aan Tafel.  Maarrr…. Nel kreeg 

nog meer en dat werd niet vermeld, namelijk: zij ontving tijden een Open 
Koffieochtend  ook €10.--. Hierbij is de misser dus rechtgezet.  

 
Gehouden collecten 

Hetgeen wij, College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters ontvingen in 

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
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de maand augustus via Rabobank, ING-bank en via QR-code houdt u van ons 
tegoed. We ontvingen via de ‘normale’ collecten een bedrag van € 2.239,50. 

Het College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters danken u voor alle 
bijdragen. 
 
Komende collecten 

Zondag 4 oktober is voor de Protestantse kerk `Israëlzondag’. Op Israëlzondag, 

de eerste zondag van oktober, staan we op een bijzondere manier stil bij de 
verbondenheid met Israël en de relatie met het Joodse volk. Met 

de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk 
van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk 

bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek 

tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden 
predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie 

met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de 
internationale christelijke gemeenschap, gesteund. 

Zondag 11 oktober wordt gecollecteerd voor het Werelddiaconaat van Kerk in 
Actie (Wereldvoedseldag). In Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van 

de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft 

veertig procent onder de armoedegrens. Rwandese diaconessen ondersteunen de 
armste boeren en boerinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 

boeren en boerinnen. Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese 
zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de 

opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. 

Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn 
drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De 

Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat 
vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en 

wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu 

veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien 
en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij 

nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn 
leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden 

gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. Help de Rwandese zusters 
boeren en boerinnen te trainen met uw gift! 

 Zondag 18 oktober 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 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 
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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, het ouderen en gehandicapten 
werk en wordt ook de jeugd binnen onze gemeente niet vergeten. 

Zondag 25 oktober wordt voor Mercy Ships gecollecteerd. Mercy Ships gelooft dat 

medische zorg voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Met het grootste 
ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilligers, wordt 

chirurgische zorg toegankelijk gemaakt voor de allerarmsten. 
Mercy Ships streeft ernaar, in navolging van Jezus, het 

toonbeeld van liefde in actie te worden door hoop te geven en 
genezing te brengen. De Africa Mercy krijgt momenteel een 

onderhoudsbeurt, maar wat doet Mercy Ships in deze tijd?  

Artsen en verpleegkundigen leren hoe ze ernstig zieke patiënten kunnen 
herkennen en behandelen (in het bijzonder corona-patiënten). Ook krijgen ze 

praktische oefeningen en strategieën om hun mentale gezondheid op peil te 
houden. Senegal wordt geholpen om besmettingen van het Corona-virus te 

voorkomen en er was een donatie van extra apparatuur om patiënten te 

behandelen in het Barthimée ziekenhuis in Senegal. Daarnaast worden Sierra 
Leone, Benin, Liberia en Madagaskar aan medische hulpmiddelen en persoonlijke 

beschermingsmiddelen geholpen. Helpt u Mercy Ships hierbij? 
 

 

OVERIGE BERICHTEN 

 

Dank! 

Lieve mensen! Wat hebben jullie ons verrast met kaarten en mailtjes - dank u 
wel! Nog steeds kampen wij beiden met allerlei beperkingen in verband met 

hernia, een val (met een voet in het gips als resultaat), allebei een longembolie 
en een trombosebeen... Dankzij allerlei hulpmiddelen en hulpkrachten kunnen we 

verder. Voor elke vorm van meeleven en hulp zijn we u zeer dankbaar! 
Henke Troost-Laban en ds. André F. Troost, Ermelo. 

 

Medeleven 
Hartverwarmend vonden wij het medeleven tijdens mijn ziekenhuisopname en de 

periode erna. We zijn stil van het bezoek, de kaarten, telefoontjes en attenties die 
we mochten ontvangen. Het doet ons erg goed, heel hartelijk dank hiervoor!. 

Bas en Dicky Bouman 

 
Christelijke Vrouwenvereniging " De ontmoeting". 

Het bestuur heeft besloten tot januari 2021 geen ledenavonden te organiseren. 
We vinden dit i.v.m. corona niet verantwoord. 
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INLEVEREN KOPIJ 

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

20 oktober inleveren bij Gijs Bouman.  Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl 
 

AGENDA   

 

Woensdag   7-okt 10.00 uur 

uuruur 

Bijbelgesprekskring in de Open Hof 
Woensdag    7-okt 19.00 uur Spirit  (Catechisatie voor 12-15 jarigen) 
Dinsdag 13-okt 19.00 uur Spirit  (Catechisatie voor 12-15 jarigen) 
Zondag 25-okt 14.30 uur Solid Friends 
Woensdag 28-okt 17.00 uur Eetgroep voor 16-19 jarigen in de Open Hof 
Woensdag  28-okt 19.15 uur Maandelijks avondgebed in het koor 
Donderdag 29-okt 20.00 uur Open Cirkel in de Bovenzaal 
Donderdag 29-okt 15.30 uur Bruiloft Gera van Alphen en Ries v. Blijderveen 
 
 

 

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.   

 

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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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 )      

mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
mailto:scriba@pgheusden.nl
mailto:kosterij@pgheusden.nl
mailto:fin.admi.pgheusden@gmail.com
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 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                        

mailto:nelrijneveld@hotmail.com

