
 1 

Nummer 888 september 2020 

MEDITATIE 

 
 

Nooit te oud om te leren. 

 
In de slotverzen van het Matteüsevangelie lezen we: De leerlingen gingen naar 
Galilea...(Mat. 28: 16). Matteüs blijft de apostelen in zijn evangelie dus tot het 
einde toe leerlingen noemen. Ook als de apostelen tot geloof zijn gekomen in de 

opstanding van Jezus, blijven ze leerlingen. Ze veranderen niet in 

afgestudeerden. Ze zijn niet steeds niet gepromoveerd tot leraren of 
leermeesters. Niets van dat alles. De apostelen blijven levenslang mensen die wat 

te leren hebben, leerlingen dus. 
Vervolgens roept Jezus zijn leerlingen op om alle volkeren tot zijn 

leerlingen te maken, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en 
de heilige Geest en door hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik 
jullie opgedragen heb (Mat. 28: 19). Niet alleen de apostelen of de Israëlieten, 

maar alle volken moeten leerlingen worden. En blijven. 
Tegenwoordig horen wij regelmatig dat wij levenslang 

moeten blijven leren om de ontwikkelingen in de wereld bij 

te houden. Dat is niet altijd leuk. We worden er soms moe 
van. Je wilt wel eens afgestudeerd zijn, (uit)geleerd. Maar 

het evangelie zegt het ons al bijna tweeduizend jaar. Wat is 
een christen? Een christen is een mens die zich geroepen 

voelt om levenslang leerling van Christus te zijn. Er bestaan 
geen afgestudeerde christenen. Een christen is iemand die zegt: ‘Christus kent 

mij, helemaal. Maar ik kan Christus nooit helemaal kennen. Daarvoor is Hij te 

groot, te wonderlijk. En daarom moet ik levenslang bij Hem in de leer, niet om 
Hem helemaal, wel om Hem zoveel mogelijk te leren kennen. En telkens 

opnieuw.’ 
Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we als kerk snel moeten 

bijleren. We leerden afstand te houden en elkaar toch nabij te zijn. We moesten 

wennen aan online kerkdiensten en aan beeldvergaderingen vanachter de 
computer. Ambtsdragers werden regisseurs die zich druk maakten om microfoons 

en camera’s en kijkcijfers. Als voorganger moest ik me aanleren korter te preken, 
helderder te zijn, woorden te vinden die aansluiten op de nieuwe situatie waarin 

we ons bevinden. We voelden ons als kerk soms weer een beginneling. Ik kan 
ook zeggen: we voelden ons weer een leerling. Zoals Jezus ons heeft bedoeld.  

Ds. Frans Willem Verbaas 
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KERKDIENSTEN  

 

Zondag  6 september 

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas  
17.00 uur Ds. E.J. van den Brink, Genderen 

 Collecten: 1. MAF 2.  Nieuwe verwarming    
 Crèche: Koen v.d. Weegen en Sifra v.d. Weegen   

 Kerkauto: Dhr. P. Verhoeven (telefoon 661711) 

 
Zondag  13 september  

10.00 uur Ds. L. van Wingerden, Den Bosch  
17.00 uur Ds. Inge Eckhart-Groeneveld, Zuilichem 

 Collecten: 1.Plaatselijk Jeugdwerk 2. Onderhoud Kerkgebouw      

 Crèche: Elian Scheurwater en Miranda de Waal  
 Kerkauto: Dhr. G. Muijen (telefoon 692638) 

 
Zondag  20 september 

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas  Startdienst 
13.30 uur Ds. F.W. Verbaas  Afsluitende viering 

 Collecten: 1.Voedselbank 2. Plaatselijk Kerkenwerk 

 Crèche: Senja Kuysten en Koen v.d.Weegen  
 Kerkauto: Dhr. H.J. de Waal (telefoon 662568) 

 
 Zondag  27 september  

10.00 uur  Ds. M.H.Vastenhout, Eethen (ruilbeurt) 

17.00 uur Ds. D.J. Versloot, Woerden 
 Collecten: 1. TEAR 2. Nieuwe verwarming      

 Crèche: Anoeska Timmermans en Esmee Timmermans  
 Kerkauto: Dhr. C. van de Water (telefoon 661261) 

 

 
 

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

 

Kerk in tijden van corona 
Kerk zijn in tijden van corona gaat niet vanzelf. Hoe houden we de lofzang 

gaande, als we niet (voluit) kunnen zingen? Hoe houden we de gemeenschap in 
stand, als we niet vrijuit kunnen samenkomen in de kerk of elders? Hoe maken 

we een programma voor het nieuwe seizoen, als we niet weten wat we over drie 

maanden wel of niet mogen doen? Maar er is ook een andere kant. Juist in tijden 
van crisis klinkt het evangelie extra helder en is de kerk vaak op haar best. Dat 

komt omdat wij als christelijke gemeente uiteindelijk niet afhankelijk zijn van de 
tijdelijke en zichtbare omstandigheden, maar van de eeuwige en onzichtbare 

God. Dat maakt de kerk tot een vrijplaats, tot een plek van licht in een soms 

duistere wereld. Vanuit de vrijheid van het evangelie zullen we in het komende 
seizoen voortdurend blijven improviseren. We zullen zwervers zijn, als eens de 

Israëlieten in de woestijn... Zo wachten we nog even met het vieren van het 
Heilig Avondmaal, maar op zondag 4 oktober hopen we wel weer kinderen te 

dopen. Wanneer zal Welkom aan Tafel weer mensen kunnen ontvangen? 
Wanneer kan de Cantorij weer gaan zingen? Wanneer kan de Bijbelgesprekskring 

weer beginnen, wanneer de bijeenkomsten van de HVD enz. enz.  We moeten 

het hebben van geduld, van improvisatie, maar vooral van het vertrouwen dat de 
Geest ons zal leiden en bewaren, ook in het nieuwe seizoen. (FWV)   

 
Activiteitenboekje   

Bij dit septembernummer van Vigilate vindt u een kleurig boekje, waarin alle 

activiteiten van onze gemeente in het seizoen 2020 – 2021 staan vermeld. Van 
kindercrèche tot en met de plannen van de HVD voor de ouderen in de 

gemeente. En alles wat daar tussenin zit. U zult veel bekends tegenkomen. Nieuw 
is de Eetgroep voor 16-plussers en de drie leerhuisavonden, waarvoor 

gastsprekers zijn uitgenodigd die ons meevoeren op interessante (zij)wegen van 

de christelijke traditie. We hopen dat het boekje goed gelezen zal worden, en het 
hele seizoen bij de hand gehouden. In de kerk is het gebruikelijk om te pas (en 

soms te ompas) bij geplande activiteiten te spreken van het voorbehoud van 
Jacobus: Zo de Heere wil en wij leven (Jacobus 4: 15). In het komende seizoen 

geldt voor onze plannen daarnaast ook: onder het voorbehoud van mogelijke 
corona-maatregelen... (FWV)   

 

Ochtend- en middagdiensten in coronatijd       
Vanaf juli hebben we meer ruimte om elkaar zondags in/bij onze mooie 

Catharijnekerk te ontmoeten. Graag herinneren we u nogmaals aan de gewijzigde 
mogelijkheden: we mogen weer kerkdiensten houden met ruim 100 
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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 via youtube 

Onze kerkdiensten worden voorlopig 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. 
 

Kennismaking met stagiaire Matthea Klaasse-Mesch  

 
Beste gemeenteleden, 

Vanaf september 2020 zal de protestantse gemeente van Heusden voor een klein 
jaar mijn stagegemeente zijn. Ik zal als predikant-in-opleiding worden begeleid 

door Ds. Verbaas. In de dienst van 20 september 2020 zal ik mijzelf voorstellen 

aan de gemeente. Graag wil ik nu alvast via dit medium iets over mijzelf en over 
deze stage vertellen.  

Mijn naam is Matthea Klaasse-Mesch, ik ben 33 jaar en woon in Waalwijk. Ik ben 
getrouwd met Carlo en we hebben vier kinderen; Samuel (11), Tobias (9), Elinor 

(7) en Magali (1). Na mijn studie tot docent Godsdienst/Levensbeschouwing ben 

ik negen jaar docent Godsdienst geweest op het Willem van Oranje College te 
Waalwijk. Daar ben ik een paar jaar geleden mee gestopt om mij volledig op mijn 

studie te kunnen richten. Sinds 2015 studeer ik namelijk aan de Protestantse 
Theologische Universiteit te Amsterdam. Eerst de premaster Theologie en daarna 

de master Gemeentepredikant. Veel vrije tijd heb ik niet, maar ik vind het 
belangrijk om een paar keer per week te sporten, om naast geestelijk ook 

lichamelijk fit te blijven. Daarnaast lees ik graag romans, ter afwisseling van mijn 

studieboeken.  
Ik ben opgegroeid met het geloof en kom uit de traditie van de Gereformeerde 

Bond binnen de PKN. Onze ‘eigen’ kerkelijke gemeente is de Hervormde 
Gemeente Besoyen in Waalwijk. Als tiener en jongere hebben HGJB-kampen en 

het regionale jeugdwerk van ‘De Crocus’ (bij velen van jullie waarschijnlijk 

bekend) mijn geloofsleven gevoed en gevormd. Ik heb inmiddels een bredere 
waardering gekregen voor verschillende soorten tradities, liturgie, muziek en 

rituelen. Zo voelen wij ons als gezin bijvoorbeeld verbonden met de spiritualiteit 

mailto:scriba@pgheusden.nl
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van Taizé. Deze zomer hadden wij gepland om weer een week mee te draaien in 
het ritme van deze geloofsgemeenschap. Dit kon helaas niet doorgaan vanwege 

de coronamaatregelen.  
Ik heb God leren kennen als een God die erbij is, ook op hele moeilijke 

momenten. Het verlangen om theologie te studeren ontstond al jong, maar is pas 

later mogelijk geworden. Ik voel een duidelijke bevestiging van de weg die ik ben 
ingeslagen.  

Van september 2018 t/m februari 2019 heb ik stagegelopen in de Protestantse 
Gemeente te ’s-Hertogenbosch. Deze stage had een meer verkennend karakter, 

een eerste mogelijkheid om ervaring op te doen met het predikantschap.  
Momenteel ben ik bezig met de laatste fase van de master Gemeentepredikant. 

Het doel van deze praktijkstage is om aan het einde van deze leertijd zelfstandig 

in het werkveld te kunnen functioneren. Dit betekent dat u/jij mij op allerlei 
soorten momenten en bijeenkomsten tegen kunt komen. Het meest zichtbare zal 

zijn dat ik in verschillende diensten hoop voor te gaan, maar ik zal ook werkzaam 
zijn in bijvoorbeeld pastoraat, catechese, kringwerk of andere bijeenkomsten. 

Tegelijkertijd realiseer ik me bij het maken van allerlei plannen dat dit een 

bijzondere tijd is vanwege het coronavirus. Een tijd waarin we het kerkelijk leven 
hopelijk op creatieve manieren proberen te hervatten of continueren.  

Gedurende de stageperiode zal ik met enige regelmaat aanwezig zijn in de 
diensten, soms alleen, soms met het hele gezin.  

Ik leer de gemeente van Heusden graag kennen, dus spreek mij vooral aan om te 
vertellen waar u/jullie mee bezig bent/zijn en wat u/jullie bezighoudt. Ik kijk er 

naar uit! Met vriendelijke groeten, Matthea Klaasse-Mesch 
 

WAT BEZIELT HEUSDEN ?  

 
 Open Lucht Drive In Bioscoop zaterdag 19 september 
De Coronatijd was en is voor velen een lastige tijd. Veel activiteiten werden 

afgelast. Enkele jongeren uit onze gemeente vonden het daarom een leuk idee 
om een open lucht Drive In Bioscoop te organiseren. Wat Bezielt Heusden (onze 

missionaire werkgroep) heeft dit idee omarmd en organiseert op 19 september, 

de avond voor onze Gemeentedag, de eerste " WBH Bios".   
Er zijn twee voorstellingen: 19.15 uur en 22.00 uur (late night). Locatie: terrein 

Coop in Oudheusden. In verband met corona-vereisten is het noodzakelijk om 
met een auto te komen en van te voren een ticket te kopen. Dat kan vanaf 1 
september via een speciale website: www.bit.ly/wbhbios. Wees er op tijd bij want 

bij elke voorstelling is het aantal plaatsen beperkt.  

De prijs per auto (incl. Popcorn) bedraagt 39,50. Daarnaast kunt u via de site ook 

lekkere drankjes en snacks bestellen die tijdens de film worden geserveerd. De 
opbrengst van de Drive In Bios is voor de audiovisuele apparatuur van onze kerk 

http://www.bit.ly/wbhbios
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waardoor velen, maar vooral alleenstaanden en ouderen, de wekelijkse diensten 
kunnen blijven bijwonen. Dus verwen uzelf en bestel dit direct bij uw ticket.  

Bent u niet in het bezit van een auto maar wilt u toch graag naar de film, neem 
dan contact op met Sjaantje van der Stelt (06-48961910), zij kijkt dan of we slim 

kunnen "carpoolen".  

We willen bij voorbaat de gebroeders Schreuder, De Coop in Oudheusden en de 
Van de Poel Stichting bedanken voor hun ondersteuning en hopen natuurlijk op 

een gezellige avond. Uiteraard zullen we alle relevante coronamaatregelen in acht 
nemen. 

Op het moment dat we dit schrijven zijn de voorbereidingen nog volop in 
gang. Volg daarom voor de laatste informatie onze facebookpagina 

(@wbhheusden) of stuur een berichtje naar info@watbezieltheusden.nl.  

 
Startzondag 20 september  

Ondanks alle beperkingen, maatregelen en onzekerheden zijn er toch 
voorbereidingen gestart voor het organiseren een de startzondag van zondag 20 

september a.s. De startzondag zal dit jaar een vereenvoudigde vorm hebben. 

Elkaar ontmoeten blijft een belangrijk onderwerp, uiteraard binnen alle 
beperkingen. Dit jaar zullen er daarom geen workshops zijn. Samen vieren, 

koffiedrinken, met elkaar praten en genieten van een lunch zullen wel bekende 
ingrediënten zijn. 

We starten deze zondag met eredienst om 10.00 uur. We sluiten af met een 
viering die naar verwachting om ongeveer 14.30 uur afgelopen zal zijn. 

Inmiddels ligt er achter in de kerk een formulier waarmee u zich als vrijwilliger 

kunt aanmelden. We kunnen altijd helpende handen gebruiken. Binnenkort zal er 
ook een formulier liggen waarmee u zich als deelnemer kunt aanmelden. Via de 

zondagsbrief en de afkondigingen houden we u op de hoogte van de 
voorbereidingen. We hopen u allen op zondag 20 september te ontmoeten!    

Namens het voorbereidingsteam “startzondag”. 
 

  

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 
In Gods hand...In de achterliggende zomermaanden overleden enkele mensen 

die dichtbij onze gemeente stonden. Ik noem hen hier bij name. Op 18 juli 
overleed mevr. Eva van Heijningen uit Wijk en Aalburg, op 74-jarige 

leeftijd. Haar overlijden kwam onverwacht, ze was juist een dagje uit met haar 

dochters. Eva van Heijningen zal door velen in onze gemeente gemist worden. Ze 
bezocht trouw de bijeenkomsten van de Emmaüskring en van Chr. 

Vrouwenvereniging De Ontmoeting, en ze was een van de gastvrouwen van de 
Open Kerk. Haar is een ziekbed bespaard, de goede God heeft haar zonder 

mailto:info@watbezieltheusden.nl
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lijdensweg thuisgehaald, maar in onze gemeente laat ze een leegde achter. Op 
25 juli overleed Riet Leijten-Bruijsters, op 95-jarige leeftijd. Wat liep deze 

overtuigde vegetariër nog altijd kwiek door Heusden!. En nog altijd deed ze 
vrijwilligerswerk in Sint Antonius en was ze vaste klant bij Welkom aan Tafel, 

waar speciaal voor haar altijd iets vegetarisch’ werd bereid. Op de rouwkaart 

staat geschreven over Riet en wijlen haar man Antoon: Op een bankje in de 
hemel / zitten zij samen zij aan zij. / Als engelen weer samen / hun leven was 
voorbij.  En op zondagmorgen 16 augustus werden we aan het eind van de 
dienst opgeschrikt door het bericht van het overlijden van Annemarie van 

Keulen uit Gameren, de vrouw van onze organist Sander van Keulen. Op 
zaterdag 15 augustus stapte ze uit haar aardse leven. Veertig jaar oud. 

Onbegrijpelijk. Een ondraaglijke leegte laat ze achter. Regelmatig deelt Sander 

met onze gemeente veel ‘lief’ door zijn prachtige, geïnspireerde orgelspel. Nu 
moeten wij als gemeente delen in zijn onuitsprekelijke ‘leed’. Ik wist die zondag 

niet beter te doen dan de woorden van Lied 916 te stamelen: Je kunt niet dieper 
vallen / dan in Gods eigen hand, / waarmee Hij ons barmhartig / omvat aan alle 
kant. (FWV) 

 
In memoriam Jo Sluijmers. Op maandag 3 augustus is Johan Sluijmers 

overleden, op 94-jarige leeftijd. Jo, zoals iedereen hem kende, werd geboren in 
Heusden en bleef zijn leven lang met hart en ziel een Heusdenaar. Hij kwam in 

1925 ter wereld als laatste van negen kinderen, groeide op in een karige maar 
gezellige tijd en maakte als tiener de Tweede Wereldoorlog mee. Als 18-jarige 

hielp hij na 4 november 1944 mee met bergen van slachtoffers van de 

stadhuisramp. Hij zou die dagen nooit vergeten. Via een paar andere banen 
kwam hij uiteindelijk, zoals zoveel jonge Heusdenaren, bij de scheepswerf 

terecht. In Johanna (‘Jopie’) van Leeuwen vond hij zijn levensgezellin. In 1957 
huwden zij en betrokken zij een woning  aan de Oudheusdensestraat nr. 34  Daar 

zouden ze de rest van hun leven blijven wonen, en het goed hebben met elkaar. 

Ze kregen geen kinderen, maar de kinderen van een zus van Jopie zouden in de 
loop der jaren een heel bijzondere rol in hun leven gaan spelen. Jo was op de 

werf op zijn plek: hij onderhield allerlei gereedschap en apparatuur, kon alles 
repareren, en als het nodig was kon hij van niets iets maken. Zijn stofjas zat 

hem, ook na zijn pensionering, als gegoten. En Jo en Jopie waren trouwe leden 

van onze gemeente. Viereneenhalf jaar geleden overleed zijn vrouw Jopie, na een 
periode van ziekte. Zijn eigen gezondheid liet inmiddels ook te wensen over, 

maar dankzij de enorme zorg en inzet van de bovengenoemde nichten kon hij 
blijven wonen op wat volgens hem het ‘mooiste plekje van Heusden’ was. Na een 

korte periode van bedlegerigheid gaf hij op 3 augustus de geest. Op zaterdag 8 
augustus hebben we in een ‘thuisdienst’ het leven van Jo herdacht. En we 

hebben elkaar getroost met de belofte van Jezus dat Hij voor ons een plaats 

heeft bereid in het huis van zijn Vader, het Vaderhuis ‘met de vele woningen’. 
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Een echte Heusdenaar is heengegaan. En, naar wij mogen geloven, 
thuisgekomen. (FWV) 

Huwelijk Erna Bouman en Arie-Pieter Verdoorn. Een mooi bericht: op 
zaterdag 22 augustus hebben Erna Bouman en Arie-Pieter Verdoorn 

(Maasgaard 8, 4261 AZ Wijk en Aalburg) elkaar het ja-woord 

gegeven in een dienst die gehouden werd in de Catharijnekerk. Het 
was een dienst met veel muziek en weinig zang, vanwege de 

corona, maar tijdens de zegen konden we ons toch niet inhouden 
en zongen wij het bruidspaar van harte toe: Dat ’s Heren zegen op 
u daal...  Na de dienst werd de bruiloft voortgezet op een schip. Wij 
wensen hen een mooie wind en gunstige stroming in hun nieuwe leven. 

Een zeer bijzonder 70-jarig huwelijksjubileum: op maandag 24 augustus 

vierde het echtpaar Bouman-de Dekker (Azaleastraat 26, 4261 CW  Wijk en 
Aalburg) hun 70e  huwelijksdag! Zo lang samen lief en leed kunnen en mogen 

delen, dat is een grote genade. Van harte gefeliciteerd! 
Op 8 juli werd Moon Julie van Loon geboren op 8 juli, dochtertje van Nena 

Schreuder en Bas van Loon te Veen. Van harte gefeliciteerd!  
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Herhaling kaartenactie Sipke-Eric Feenstra 

Ons gemeentelid Sipke-Eric Feenstra kan al sinds een paar jaren niet meer naar 

de kerk. Hij kan de prikkels niet meer aan. Toch vindt hij het fijn te merken dat 
hij nog steeds bij onze gemeente hoort. Dat kunnen wij hem laten merken door 

hem af en toe een kaart te sturen. En waar Sipke-Eric vooral van houdt, dat zijn 
kaarten met een afbeelding van een dier erop. Daar wordt hij werkelijk blij van. 

Vandaar deze (ook eerder al gedane) oproep om rond de startzondag van 20 
september een dierenkaart te sturen naar Sipke-Eric. Zijn adres is: Stichting 

SOVAK, Markt 60, 4261 DC Wijk en Aalburg. 

 
 

UIT DE PASTORIE 

 
De maand ‘julij’ brachten Marianne en ik al vakantievierend grotendeels in en 

rond Heusden door. Het overslaan van lange reisdagen heeft ook een voordeel: 
de vakantie lijkt er nog langer door. We genoten van het fietsen, wandelen, 

tekenen (Marianne) en het lezen van een tamelijk hoge stapel boeken (ik). 

Bovendien had ik de tijd om de laatste hand te leggen aan de roman over 
Augustinus, die eind dit jaar zal verschijnen. In de eerste week na de vakantie 

gebeurde er alweer van alles. Zo gaat dat in het kerkelijk leven. Maar dankzij de 
warmte van augustus hielde we het zomerse gevoel nog lange tijd vast. We 

hopen op een eveneens ‘warm’ kerkelijk seizoen.    

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

 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 

Catechese, gesprekskringen en avondgebed 
Spirit gaat van start op dinsdag 22 september, om 19:00 uur in de bovenzaal 

van de kerk. De Open Cirkel komt voor de eerste maal samen op donderdag 24 

september, om 20:00 uur in de bovenzaal van de kerk. Op zondagmiddag 27 
september beginnen de  Solid Friends weer, van 14:30 – 16:30 uur op de 

zolder van de Open Hof. De Eetgroep voor 16-19-jarigen gaat aan tafel op 
woensdag 30 september, om 17:00 uur.  Het maandelijks avondgebed wordt 

gehouden op woensdag 30 september, om 19:15 uur, in het koor van de kerk. 

(FWV) 
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VAN DE DIACONIE  

 

Welkom aan tafel 
Ons geduld wordt wel heel erg beproefd, zolang al geen Welkom aan tafel.. We 

volgen nauwkeurig alle berichten en zien uit naar het moment, dat we alle gasten 
weer kunnen uitnodigen. 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. In de zomerperiode, net na de versoepeling in juli, was 

er een prachtige koffiemorgen in De Open Hof (omdat we niet in de kerk terecht 
konden en ook niet buiten, vanwege de regen). Het was heel fijn, elkaar te 

ontmoeten na zo lange tijd, maar ook spannend, omdat het in de praktijk bijna 

niet doenlijk is, die anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren, al deden we 
nog zo ons best. De vaste deelnemers zullen we, wanneer er iets ten goede 

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

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 

FINANCIËLE  VERANTWOORDING  

U begrijpt het: Alles is anders met die corona-toestanden. Er komen minder 
giften binnen, er moet op een andere manier worden gecollecteert. Zoals we 

schreven de vorige keer: we moeten roeien met de riemen die we hebben…. 

U weet dat het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters 
hebben besloten om een vaste verdeelsleutel te hanteren: 45% van de 

totaalopbrengsten van de collecten is bestemd voor de Diakonie, 55 % voor de 
Kerkrentmeesters. Bijzondere collecten zoals recent voor Beiroet gaat voor 100% 

naar de Diakonie, die dan een en ander ‘doorstort’ naar de bankrekening van het 
beoogde doel.Hierna dus de aangepaste verantwoording. 

 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 

Ds. Verbaas ontving vier giften, te weten 1x € 20, 1x € 50, en 2x € 100 voor de 
kerk. En Bep v.d. Oever een gift ontving van € 10 voor Welkom aan Tafel. 

Ouderling Hennie de Waal ontving een gift van € 10.  Via de H.V.D. ontvangen 6 
x € 10,-- bestemd voor de HVD. Hartelijk dank voor deze giften. 
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Gehouden collecten 

In de maanden, maart, april, mei, juni en juli konden we een totaalbedrag 
noteren van  € 20.090,34 dit is inclusief 15 mrt/28 juni Lebone € 338,85; 

Emmertjesgeld € 116,29; Offerblokken € 32,35; Kindernevendienst € 41,87 en 
Open Kerk €126,55. Het College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters 

danken u voor alle bijdragen. 

 
Komende collecten 

Zondag 6 september is de collecte bestemd voor MAF: Flying for Life. MAF staat 
voor Mission (zending), Aviation (luchtvaart) en Fellowship 

(vriendschap). Het is de grootste nonprofit vliegtuig-

maatschappij met meer dan 130 vliegtuigen. In 25 landen 
vliegt het voor (hulp)organisaties en kerken. MAF maakt 

met haar vliegtuigen mensen in geïsoleerde gebieden bereikbaar voor hulp. Al 
meer dan 65 jaar zijn hun vliegtuigen een uitkomst voor mensen in nood. MAF 

vliegt o.a. voor Flying Docters, Verenigde Naties (VN), Rode Kruis, Dorcas, Tear, 
Unicef. De vliegtuigen van MAF zijn geschikt voor het zware werk, ze kunnen 

landen op korte landingsbanen en zijn voor verschillende doelen in te zetten. 

Door uw steun aan de vliegdiensten van MAF worden mensen en dorpen bereikt 
met hulp en het Evangelie.  

 
Op zondag 13 september 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. De 

christelijke vorming van onze jeugd en toerusting voor een 
verantwoordelijk leven met God en de naaste is een verantwoordelijkheid voor 

onze hele gemeente. 
 
 

Zondag 20 september collecteert de diaconie voor de voedselbank.  
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de 

armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze 
tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Door samen te 

werken met bedrijven, instellingen, overheden enz. zorgt men 

ervoor dat armoede wordt bestreden en minder voedsel wordt 
verspild. Om de zelfredzaamheid te vergroten, werken de voedselbank samen 

met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te 
staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Bij de Voedselbank Den 

Bosch en omstreken werken uitsluitend vrijwilligers. Maar ondanks dat zijn er 

veel kosten: voor bestelbusjes om eten in te vervoeren, voor benzine, voor 
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gebouwen waarin het voedsel wordt opgeslagen en uitgedeeld, enzovoort. 
Voor de inkomsten is de voedselbank volledig afhankelijk van sponsors, 

donateurs, subsidies, stichtingen, kerken en verschillende acties in de buurt. 
Met uw gift steunt u dit werk. 

 

 
Op zondag 27 september collecteert de diaconie voor 

Tear. Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en 
onrecht. Tear werkt aan hulp en ontwikkeling van 

gemeenschappen via lokale kerken. Tear helpt kerken in 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika om in hun eigen dorp of 

stad initiatieven te ontplooien tegen armoede. Daarbij maken kerk en 

gemeenschap zo veel mogelijk gebruik van eigen hulpbronnen. Zo wordt gewerkt 
aan duurzame oplossingen, want mensen moeten niet afhankelijk blijven van 

hulp van buitenaf. Daarnaast verbindt Tear kerken in Nederland met kerken 
overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren. Tear 

vraagt uw steun om te strijden tegen armoede en gerechtigheid door te bidden 

en met een bijdrage.  
 
 

KOMEN EN GAAN 
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JEUGDWERK 

 
Crèchenieuws 

Helaas is er vanwege de coronacrisis de laatste maanden geen crèche meer 
geweest. Maar we missen jullie kleine wonders enorm, en daardoor ook jullie als 

ouders in onze diensten. Daarom willen we vanaf september toch weer gaan 
proberen om de crèche weer op te starten. Dus bij deze een uitnodiging om jullie 

kids naar de crèche te brengen waar ze van harte welkom zijn.  

Jullie kids kunnen heerlijk spelen op de nieuwe speelvloer welke bestaat uit  foam 
tegels van 30 x 30 cm, die als een puzzel in elkaar gelegd worden, hierdoor 

ontstaat er een comfortabele en zachte speelvloer van ca. 9 m2.  Onze kleine 
mannen en vrouwen kunnen zich hier dus royaal op uitleven zonder dat ze koude 

billen,beentjes,voetjes en handjes krijgen en niet direct op de veel belopen 

tegelvloer zitten en dus ook “schoon” blijven. 
Om in de uitdagingen te blijven….  

1: Een oproep aan alle jonge ouders, breng je kleine spruit eens naar de crèche 
en ervaar hoe leuk en gezellig het daar is. Want hoe leuk is het dat onze 

opgroeiende jeugd al voor ze bij de kindernevendienst aan mogen sluiten al met 
elkaar kennis maken op de speelvloer van de crèche  

2: Ook ben ik nog op zoek naar papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere 

vrijwilligers die het leuk vinden om een keer op onze toekomst te letten terwijl zij 
heerlijk aan het spelen en verkennen zijn. Ik probeer (als ik voldoende mensen 

heb) iedereen 1x in het half jaar in te plannen.Mochten er vragen zijn, hoor ik het 
graag van jullie, spreek me aan in de kerk, bel me op: 06-54635187 of stuur me 

een mailtje: wilcohoncoop@hotmail.com          Hartelijke groet, Wilco Honcoop 

 
Solid Friends heeft dringend leiding nodig! 

Onze “Solid Friends” komen iedere laatste zondag middag ( periode september -
mei ) van de maand bij elkaar.  Er wordt met deze jongeren tussen de 12-15 jaar 

 

mailto:wilcohoncoop@hotmail.com
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gewerkt met een programma wat ze uitdaagt om na te denken wat geloof met 
hun dagelijks leven te maken heeft, we werken met leuke 

opdrachten/activiteiten. We hebben tijd voor serieuze gesprekken, maar zeker 
ook voor gezelligheid, eten van taart, chips en te drinken. Het zijn altijd hele 

gezellige en geslaagde middagen. En deze middagen willen wij graag laten 

bestaan voor onze jongeren, dit kan echter alleen als er voldoende leiding is, en 
deze wordt helaas schaars. Daarom zijn we op zoek naar leuke, gezellige en 

enthousiaste leiding om onze jongeren die leuke zondagmiddag te bezorgen.  Wie 
o wie wil ons clubje komen versterken? Voor meer info: 

wilcohoncoop@hotmail.com of 06-54635187 
Hartelijke groet,  Nicolien, Ria en Wilco  

 

OVERIGE BERICHTEN 

 
Fotokaarten voor diverse gelegenheden 

Wat werden we verrast, een aantal weken geleden, toen we die prachtige 
fotokaart namens onze gemeente ontvingen ter bemoediging. Gezien het aantal 

positieve en warme reacties werd dit gebaar zeer gewaardeerd. De kaarten zijn 
dan ook prachtig. Drie verschillende foto’s zijn gebruikt: de Paaskaars, het houten 

kruis en een foto waarop het kruis en de Paaskaars beiden te zien zijn. Er zijn 

setjes gemaakt van de drie verschillende kaarten, die te koop zijn bij de 
openstelling van de kerk, een setje kost € 4,00 en een losse kaart € 1,50. De 

binnenzijde is rechts leeg gehouden, daar kunt uzelf uw groet in schrijven. De 
Bijbeltekst en het stukje uitleg zijn er wel in gedrukt. Omdat we denken, dat 

gemeenteleden deze kaarten wellicht ook graag willen aanschaffen, vermelden 

we het in Vigilate. De kerk is open op woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 
13.30-16.30 uur. U kunt natuurlijk ook een bestelling doen via de E-mail: 

nelrijneveld@hotmail.com of tel. 691981.  
 

JARIGEN 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     
   

mailto:wilcohoncoop@hotmail.com
mailto:nelrijneveld@hotmail.com
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INLEVEREN KOPIJ 

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

15 september inleveren bij Gijs Bouman, Putterstraat 38A te Heusden,  

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

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.   

 
 

AGENDA   

 

 

Zaterdag 19 september Open Lucht Drive in Bioscoop 
Dinsdag 22 september Start Spirit 
Donderdag 24 september Open Cirkel 
Zondag  27 september Solid Friends 
Woensdag 30 sepember Eetgroep voor 16- 19 jarigen 
Woensdag 30 september Maandelijks avondgebed 

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 )      

 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:fw.verbaas@hetnet.nl
mailto:scriba@pgheusden.nl
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