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Nummer 870 januari 2019 

MEDITATIE 

 
 

Goede machten 
 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

 en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 

Er staan niet veel liederen over de jaarwisseling in ons liedboek en dat is logisch, want 
het zijn geen kerkelijke feestdagen. Wat een voorrecht dat lied 511 toch in de bundel 
is opgenomen! Het is een gedicht van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer voor 
oud- en nieuwjaar van 1944-1945, geschreven vanuit de gevangenis en gericht aan 
zijn moeder. Drie maanden later werd haar zoon door de Nazi's van het leven beroofd 
door ophanging, omdat hij de macht van het kwaad niet wilde doodzwijgen. 
Bloedstollend en tragisch, temeer daar de lezer niet aan de indruk ontkomt dat de 
dichter heeft geweten wat hem te wachten stond. 
Het meest intrigerend is voor mij dan ook de vraag wat Bonhoeffer, met dat 
mensonterende toekomstbeeld voor ogen, bezielde te spreken over goede machten?  
Waar haalde hij de moed vandaan en wat of wie bedoelde hij daar mee? 
In het gedicht worden de goede machten twee keer genoemd, in het eerste en in het 
laatste vers, vrijwel in één adem met liefsten en liefde. 
Ik geloof stellig dat Bonhoeffer in de goede machten de verbeelding zag van allen die 
hem lief waren en liefhadden. Ze stonden in Gods Naam als het ware als een muur, 
als de Alfa en de Omega, om hem heen om hem te troosten en te onder- steunen. In 
hen zag hij het aangezicht en de tegenwoordigheid van God als een lichtpunt op de 
donkere weg die hij moest bewandelen. Als hij het niet meer zag zitten en door een 
gevoel van eenzaamheid werd overmand, was er altijd weer die bevrijdende liefde, 
die als en in een lied hem uittilde boven het aardse bestaan. 
Mensen als Bonhoeffer leren ons, al onze goede voornemens voor het nieuwe jaar ten 
spijt, dat er voor de gemeente één voornemen is dat alle andere overtreft: als een 
muur om de zwakken en bedroefden heen staan. En mochten we, om welke reden 
ook, moeten afhaken, dat anderen het van ons overnemen, zodat de kaarsen niet 
uitgaan. Zoals in de tempel en in de synagoge de lamp brandende moet blijven, opdat 
het licht van de Eeuwige nooit zal worden gedoofd. 
Ik raad u aan lied 511 zelf te lezen, om zo de rijkdom van Bonhoeffers indringende 
tekst (prachtig vertaald door Schulte Nordholt) te ervaren. 
Rest mij u een gezegend 2019 toe te wensen. Een jaar waarin we met het Licht 
der Wereld voor ogen als goede machten allen, die ons persoonlijk en als gemeen-
te zijn toevertrouwd, liefdevol mogen omgeven.              Bert Nederlof 
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KERKDIENSTEN  

Dinsdag  1 januari  
10.30 uur Ds. F.W. Verbaas   
 Collecten: 1. Geloven in Spangen  2. Oudejaarscollecte    
 Geen crèche en KND 
 Kerkauto: Dhr. Lammers (telefoon 322722) 
 
Zondag  6 januari 
10.00 uur Ds. S. Jumelet, Zaltbommel 
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas, Nieuwjaars- of Snertdienst, m.m.v. Brassband  
 O & U uit Wijk en Aalburg   
 Collecten: 1. Woord en Daad   2. Project Nieuwe Verwarming      
 Crèche: Miranda van den Boogaard en  Ineke van Ballegooijen 
 Kerkauto: Dhr. Muijen (telefoon 692638) 
 
Zondag  13 januari 
10.00 uur Ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle 10+club 
17.00 uur Ds. H.J. van Kapel, Waspik 
 Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat  2. Plaatselijk Kerkenwerk     
 Crèche: Hedy Vos en Lisa Bok 
 Kerkauto: Dhr. Kuijsten (telefoon 662026) 
  
Zondag  20 januari  
10.00 uur Dr. P. Van Midden, Bergambacht  
17.00 uur  Oecumenische gebedsdienst,  
Voorgangers: Diaken A. Soeterboek, Dhr. F. Hilwig en Ds. F. W, Verbaas 
 Collecten: 1. Open Doors 2. Project Nieuwe Verwarming     
 Crèche Koen van der Weegen en Ruth Bouman 
 Kerkauto: Dhr. H. de Waal  (telefoon 662568) 
 
Zondag  27 januari 
10.00 uur  Ds. F.W. Verbaas, Afscheid en bevestiging ambtsdrager.   10+club 
17.00 uur  Ds. G. van der Linden, Waalwijk 
 Collecten: 1. Red een kind  2. Onderhoud Kerkgebouw     
 Crèche: Wilco Honcoop en Connie Honcoop  
 Kerkauto: A.H.A. van Heijst (telefoon 661770) 
    
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 en 
 `s-avonds is de derde collecte de uitgangscollecte. 
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GEMEENTEBERICHTEN  

 

Terugblik op kerst  
Op vele manier is in de maand december aandacht besteed aan het Kerstfeest. Een 
greep: het kerstdiner van Welkom aan Tafel; de Heusdense kerstmarkt met een 
kerkkraam en honderden mensen die in de geopende kerk een kaarsje kwamen 
aansteken; kerstvieringen van de Ontmoeting, de HVD en de Emmaüskring. Op het 
moment dat deze kopij wordt geschreven, moeten grote activiteiten als de 
lichtjestocht voor de kinderen op Kerstavond, de Kerstzangdienst en de feestelijke 
dienst op Eerste Kerstdag nog plaatsvinden. Terugblikken kan dus nog niet, maar een 
woord van dank aan alle ‘medewerkers’ is zeker op zijn plaats. Dus bij dezen: 
bedankt, iedereen die zich heeft ingezet voor de kerstvieringen in onze gemeente! De 
geboorte van onze Verlosser is een geschenk uit de hemel, maar daar een mooi feest 
van maken is mensenwerk. Mooi hoe ook dit keer weer met Kerst hemel en aarde de 
hand reikten. (FWV)  

 
Lied van de Maand in januari: Lied 527 
Lied van de maand januari is Lied 527. Op de uitbundige Kersttijd volgt de meer 
ingetogen tijd van Epifanie: de tijd waarin de Jezus zich aan 
de wereld presenteert. In Lied 527 beschrijft Huub 
Oosterhuis deze presentatie op ingetogen wijze. Uit uw 
hemel zonder grenzen / komt Gij tastend aan het licht,  / 
met een naam en een gezicht, / even weerloos als wij mensen. Lied 527 is 
overgenomen uit het Liedboek voor de Kerken uit 1973 (waarin het gezang 161 
was), het is dus geen nieuw lied. Maar het is wel degelijk de moeite waard dit 
mooie lied in januari met concentratie te zingen. De fraaie melodie en mooie tekst 
vragen daar om. Als een woord zijt Gij gegeven, / als een nacht van hoop en 
vrees, / als een pijn die ons geneest, / als een nieuw begin van leven. (FWV) 
 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers.  Op zondag 27 januari zullen wij in 
de ochtenddienst afscheid te nemen van ouderling André Smits, aan wiens 
ambtsperiode een einde komt. Wij zullen als kerkenraad en gemeente de rust, 
betrokkenheid en verstandige inbreng van ‘grote André’ missen! We danken hem 
voor zijn inzet en wensen hem alle goeds in de komende tijd. De kerkenraad is 
erg verheugd dat Willy-van der Laan Koemans (De Kosterijstraat 
55, 5314 AW Bruchem) in november ‘ja’ heeft gezegd op haar 
verkiezing als ouderling, en daarmee bereid is de vrijgekomen 
plaats van André Smits over te nemen. Op 27 januari zal zij in haar 
ambt worden bevestigd. We mogen ons als gemeente gelukkig 
prijzen dat we het nieuwe jaar in kunnen gaan met een complete, uit 21 
personen bestaande, kerkenraad. (FWV)  
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Nieuwe plaats van de avondmaalstafel 
De reacties op de nieuwe plaats van de avondmaalstafel (naast de preekstoel, op de 
‘begane grond’) zijn overwegend positief. De tafel staat er mooi, en maakt op een 
heel natuurlijke manier deel uit van de inrichting van de kerk. De kerkenraad heeft 
besloten de tafel daarom voorlopig op de nieuwe plaats te laten staan. De nieuwe 
positie van de avondmaalstafel heeft twee extra voordelen:  voor de voorgangers in 
de middagdienst is het comfortabeler om achter een grote tafel te staan 
dan achter een enkele katheder. En de collectanten kunnen voortaan na 
de inzameling van gaven de collectezakken op de avondmaalstafel 
leggen, en daarmee de gaven van de gemeente als het ware ‘opdragen’ 
aan de Heer van de kerk. Met dit ‘opdragen’ van de collecte zal worden begonnen in 
de ochtenddienst van zondag 27 januari.  

 
Over mogelijkheid van een thuisviering van het Heilig Avondmaal  
Tijdens de consistorie- of ouderlingenvergadering, van december hebben de 
ouderlingen gesproken over de viering van het Heilig Avondmaal in onze 
gemeente. Over het algemeen zijn we gewoon tevreden over de wijze waarop wij 
het avondmaal vieren, al vinden sommigen ambtsdragers het jammer dat nogal 
wat gemeenteleden niet deelnemen aan dit sacrament. Op verzoek van het 
consistorie zal ondergetekende daarom in een uitnodigende preek bijzondere 
aandacht besteden aan het Heilig Avondmaal.  Dit zal gebeuren op Palmzondag, 
de zondag voor Goede Vrijdag, wanneer wij opnieuw het Avondmaal met elkaar 
zullen vieren. Tijdens het consistorie kwam ook de mogelijkheid ter sprake voor 

zieke of aan huis gebonden gemeenteleden om thuis het 
Avondmaal te vieren. Dit kan gebeuren hetzij tijdens de 
ochtenddienst: een ouderling of diaken gaat op zondagmorgen bij 
het gemeentelid op bezoek, de kerkdienst wordt gevolgd via 
kerkomroep.nl., en na de onderwijzing en de nodiging gaat de 
computer uit, waarna brood en wijn gedeeld worden. Een andere 

mogelijkheid is het thuis vieren van het avondmaal in aanwezigheid van de 
predikant op zondagmiddag of op een doordeweekse dag. De ambtsdragers van 
onze gemeente bieden deze mogelijkheden graag aan. Is het misschien iets voor 
u? Laat het uw wijkouderling weten! (FWV) 
 
Interkerkelijke gebedsdienst op zondagavond 20 januari. 
In het kader van de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van de 
christenen, zal de middagdienst van zondag 20 januari een 
interkerkelijke viering zijn. De dienst zal als thema hebben: Recht voor 
ogen, en wordt voorbereid en geleid door diaken Albert Soeterboek 
namens de rooms-katholieke parochie, dhr. Frederik Hilwig namens de Lutherse 
gemeente en ondergetekende. Na afloop van de dienst zal er gelegenheid zijn 
elkaar te ontmoeten onder de koffie of thee. (FWV) 
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Bijbelleesproject gaat verder als Bijbels Leerhuis  
Het Bijbelleesproject is in december voltooid. Bijna 40 gemeenteleden hebben in 
ruim een jaar de hele Bijbel gelezen, van kaft tot kaft. Maar blijkbaar hebben de 

meeste lezers nog steeds niet genoeg van het reizen door de 
Bijbel, want er kwam een breed gedragen verzoek om een 
vervolg en om meer verdieping. Daarom gaat het project 
voorlopig verder als een Bijbels Leerhuis. In dit Leerhuis 
lezen en bespreken we afzonderlijke Bijbelboeken. In het 
komende halve jaar zal dat het boek Genesis zijn. 

Ondergetekende zal uitleg geven over de achtergrond, het ontstaan, de structuur 
en de theologie van het betreffende Bijbelboek, en daarnaast is er gelegenheid 
om in kleine groepen persoonlijk door te praten over hetgeen gelezen en gehoord 
is. De al bestaande Bijbelgespreksgroep zal, zo lang het Leerhuis zal bestaan, 
hierin opgaan. Het Leerhuis zal bijeenkomen op de laatste woensdag van de 
maand. De aftrap vindt dus plaats op woensdagavond 30 januari, om 20:00 
uur, in de Open Hof. Voor deze eerste avond is geen voorbereiding nodig. Ook 
als u niet hebt deelgenomen aan het Bijbelleesproject of aan de 
Bijbelgespreksgroep, bent u trouwens van harte welkom! (FWV) 
   
Maandelijks avondgebed in het koor van de kerk 
Ondertussen willen we ook graag doorgaan met het maandelijkse avondgebed op 
de laatste woensdag van de maand in het koor van de kerk. Op 
woensdagavond 30 januari is iedereen weer van harte welkom. De 
bijeenkomst duurt ongeveer een half uur en verloopt volgens een vaste liturgie, 
die bestaat uit een lied, een psalmgebed, een schriftlezing, stilte, gesproken 
gebeden en een afsluitend lied. Op zondag ligt er achterin de kerk een 
gebedenboek, waarin u gebedsonderwerpen kunt schrijven. Deze worden 
meegenomen in het avondgebed. Na afloop drinken we koffie en thee in de Open 
Hof, waar om 20:00 uur het Bijbels Leerhuis van start gaat. (FWV) 
 
Doorstart Delta ∆ Kring 
Na het afronden van het Bijbelleesproject zal ook de Delta ∆ Kring, een 
gesprekkring over vragen rond geloof en samenleving voor ‘jongeren’ onder de 
vijftig (maar neem die leeftijdsgrens niet te absoluut!), weer worden opgestart. 
Op het moment dat deze kopij wordt geschreven staan echter alleen nog datum 
en tijdstip van de eerste bijeenkomst vast: donderdag 24 januari, om 20:00 uur, 
in de bovenzaal van de kerk. De leden van de Delta ∆ Kring krijgen nog 
persoonlijk bericht over het programma. Nieuwe leden zijn trouwens van harte 
welkom: zij kunnen zich aanmelden bij ondergetekende. (FWV) 
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Vakantie predikant  
Van maandag 7 tot en met maandag 14 januari hoop ik van een ‘verlate 
kerstvakantie;’ te genieten. Mocht u in deze periode pastorale bijstand 
zoeken, dan kunt u zich richten tot scriba Huib de Waal (tel. 662568) of 
ouderling Nel Rijneveld (tel. 691981). (FWV) 
 
  

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 
 
 

UIT DE PASTORIE 

 
Uit de pastorie  
Hartelijk dank voor de kerstkaarten en nieuwjaarswensen die we in december 
mochten ontvangen. Alle lezers van Vigilate wensen wij op onze beurt vanaf deze 
plaats een gezond en gezegend 2018!  Marianne en Frans Willem Verbaas 

 
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
Catechese en gesprekskringen in januari  
De gecombineerde catechisatiegroep Spirit/Esprit komt in januari bij elkaar: op 
dinsdagavond 8, 15 en 22 januari 2018. Belijdeniscatechisatie is er op 
woensdagavond 16 en donderdagavond 31 januari, aanvang 19:30 uur in de 
bovenzaal van de kerk. De Deltakring maakt een herstart op donderdag 24 januari, 
in de bovenzaal van de kerk, om 20:00 uur. De Bijbelgesprekskring gaat de rest 
van het seizoen op in een Bijbels Leerhuis dat op de laatste woensdag van de 
maand samen zal komen: de eerste bijeenkomst valt op woensdag 30 januari, in de 
Open Hof, om 20:00 uur. (FWV)    
  

VAN DE DIACONIE  

 
Welkom aan tafel  
Op donderdag 13 december vierde Welkom aan tafel het Kerstfeest met een 
uitgebreide maaltijd omlijst met korte meditatieve teksten, gedichten, muziek en 
zang. Het was een heel mooi en hartelijk gebeuren en wat is er gezongen! Er is zelfs 
een nieuw (kerst)lied geleerd, onder leiding van een aantal leden van de Cantorij en 

onze WAT pianist Leo. De maaltijd was uitgebreid, de kookploeg 
bereidde een heerlijk menu en vele handen hielpen mee, alles in 
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goede banen te leiden. Bij het hoofdgerecht was een glas wijn naar keuze, 
aangeboden door Gerrit en Connie, het beheerdersechtpaar van de Schakel. Heel 
dankbaar kijken we terug op deze mooie viering. Nu worden de voorbereidingen 
alweer getroffen voor 2019. De eerste maaltijd is op 17 januari. Dan worden alle 
gasten weer verwacht. De eigen bijdrage  is € 5,00 per persoon. Wanneer het u 
onverhoopt niet lukt, mee te komen eten, wilt u dan fam. Van den Oever inlichten, 
tel. 662510.  
 

 
Bericht voor de medewerkers van Welkom aan tafel 
Een nieuw rooster is in de maak voor de eerste helft van 2019. We hopen dat alle 
vaste krachten opnieuw mee willen en kunnen doen! Onze administrateur Gerrit 
Muijen heeft de  data weer vastgelegd, in overleg met de andere Gerrit, de beheerder 
van buurthuis De Schakel. Tot de zomer gaat het om de volgende donderdagen: 17 
januari, 7 en 28 februari, 21 maart, 11 april, 2 en 16 mei, 13 juni en 4 juli. Helaas 
wordt het drie wekelijkse ritme dus een keer onderbroken, omdat er verkiezingen zijn 
op 23 mei en buurthuis De Schakel dan als stembureau fungeert. Wanneer een datum 
niet schikt, graag melden via tel. 691981 of nelrijneveld@hotmail.com uiterlijk 
zaterdag 5 januari. Het nieuwe rooster wordt uitgedeeld rond 12 januari. Tot slot: we 
zijn heel erg blij met alle hulp! 

 
Emmaüskring 
Op donderdag 10 januari zijn alle deelneemsters aan de Emmaüskring weer van harte 
welkom in de consistoriekamer van de kerk voor de eerste kring in 2019. De lunch 
begint om 12.30 uur precies en de zijdeur van de kerk is open vanaf 12.00 uur. Deze 
Emmaüskring zal een beetje feestelijk worden ingekleed, omdat het ook een 
Nieuwjaarsontmoeting is. Van harte welkom is iedereen, die zonder levensgezel de 
weg door het leven gaat of vervolgen moet. 
 

Open Emmaüs koffiemorgen  
Op donderdag 31 januari is iedereen, alleen gaand of samen  van harte welkom in de 

consistoriekamer van de kerk op de ‘Open Emmaüs koffiemorgen’. Deze 
informele ontmoetingsochtend is bedoeld voor iedereen, die het gezellig 
vindt, elkaar te ontmoeten rond een kopje koffie of thee op een 
laagdrempelige, hartelijke manier. De morgen is van 10.00-11.30 uur. 
Heel graag tot ziens! 

 
Geloven in Spangen 
Wat een hartverwarmende reacties kregen we uit de gemeente, van ú dus, op het 
nieuwe diaconale project Geloven in Spangen. De start op zondag 9 december was 
heel mooi, met Nel, Selma en Nico als bijzondere gasten in ons midden. Inmiddels 
hebben velen al bijgedragen. Kinderen gaven een gedeelte van hun zakgeld en 
iemand die andere jaren een pakket van de diaconie kreeg, zei: ‘geef mijn pakket 
maar aan Spangen, daar is het harder nodig..’! Het doet ons als diakenen goed, dat 

mailto:nelrijneveld@hotmail.com
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dit project zo goed ontvangen is! In een volgende editie van Vigilate hopen we u te 
kunnen melden, hoe het is gegaan met de bezorging van de kerstpaketten. 

 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 

Is onze kerk in balans….? 
Een bericht in de vorige ‘Vigilate’ beëindigden we als volgt…  : 
U, gemeente, hebt ons niet in de kou laten staan en daar worden wij warm van. Dat 
geeft ons mede de kracht, de ambitie om door te gaan! Zij aan zij! 
Wij, een dankbaar College van Kerkrentmeesters, wensen U en ‘de uwen’ gezegende 
kerstdagen, een hele mooie jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2019. 
En daar staan we natuurlijk nog steeds volledig achter…! 

Vooral nu we de voorbereidingen aan het treffen 
zijn voor de grote Actie Kerkbalans: uw 
toezeggingen voor uw Vrijwillige Bijdrage 2019. 
We lezen en zien overal: het gaat goed met 
Nederland! Bedoeld wordt natuurlijk: in 
economisch opzicht. Het valt niet te ontkennen: 
We leven in een welvarend landje. U snapt 
natuurlijk wel dat deze inleiding bedoeld is om u 
alvast een beetje in de stemming te brengen 

voor de Actie Kerkbalans. 
Maar eigenlijk is zo’n inleiding helemaal niet nodig: zie de eerste regel van 
bovenstaand cursief.  
U hebt ons niet in de kou laten staan en daarom rekenen wij (uw kerk, uw gemeente, 
uw rustpunt in een woelige wereld) weer op u!  De ambitie om door te gaan! Zij aan 
zij!   19 JANUARI T/M 2 FEBRUARI 2019 

 
Niet te missen 
Niet te missen, de Davidster boven de deur 
van het hoofdportaal van onze kerk. 
Prachtig belicht door meer dan 500 
ledlampjes hangt de ster daar als een 
uitnodiging om naar binnen te gaan… 
Mooie ster! Misschien denkt: u hoe komt 
die ster daar? Daarom wat technische en 
organisatorische details: de ster is gemaakt 
van hout door Theo en Marja van 
Wijngaarden, zij tekenden dus voor 
ontwerp, constructie, plaatsen van lampjes 
inclusief het ‘aan elkaar knopen’ van de 
talloze snoeren achter de ster. Hulde en 
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dank! Bij het ophangen werd het team uitgebreid: naast enkele kerkrentmeesters was 
daar Marius Janson die het nodige voorbereidende werk in/bij de kerkmuur uitvoerde. 
Maar het echte ophangwerk was geen sinecure: zonder de ruimhartig door fa. De Hart 
beschikbaar gestelde heftruck (incl. chauffeur) was de ster niet op zijn gedachte plek 
gekomen: bedankt ook Marius en Bas! 
En het mooie van deze ster is het feit dat hij in twee stukken kan gedemonteerd 
worden, netjes opgeslagen worden om volgend jaar weer zijn Advents-aankondiging 
doen. 

De collecten voor de kerk in 2019 
U bent inmiddels wel gewend aan de verschillende collecten, zoals 
Onderhoud Kerk, Onderhoud Open Hof, Orgelfonds etc. Ook was 
er met regelmaat een collecte voor Verwarming. Hard nodig, want 
in de kelder staat een oude cv-installatie, die niet alleen (te)veel 
verbruikt, maar ook niet erg meer voldoet aan de (milieu-)eisen 
van deze tijd. Dus we blijven collecteren voor Verwarming. Maar we 
gaan er een schepje bovenop doen: de Verwarmingscollecten krijgen een andere 
naam, want we gaan ‘sparen’ voor een nieuwe verwarmingsinstallatie. De nieuwe 
naam voor de Verwarmingscollecte wordt: Nieuwe Verwarming. Die Nieuwe 
Verwarming zal er niet volgend jaar zijn, maar we moeten nu al gaan inspelen op 
vervanging van de installatie. We gaan sparen: Doet u uw (spaar-)duitje ook in ’t 
zakje? 

 
De opbrengst van de winterfair……. 
bedroeg bijna 7200 euro. Een prachtig bedrag! Veel gemeenteleden vragen zich af 
wat er met dat bedrag gedaan wordt. Gaat dat in de Algemene Kas, of wordt er iets 
specifieks voor aangeschaft? Het antwoord op deze vragen luidt als volgt: Genoemd 

bedrag wordt min of meer ‘apart gezet’ en gaat niet behoren tot 
de algemene gelden van de kerk. Het College van 
Kerkrentmeesters laat zich graag informeren door gemeenteleden 
over een geschikte investering die gedaan kan worden met het 
bedrag (of bedragen, misschien een opbrengst van WinterFair 
2019 erbij..). Denk aan zaken die in het verleden geschonken 
werden door ’t Mosterdzaadje, meest recent de prachtige nieuwe 

keuken in de consistorie. Dus kom maar op met ideeën, voorstellen. En dan nog een 
‘terzijde’: Zo’n WinterFair, maar in de toekomst ook andere evenementen, ging van 
start onder het logo, het label van ‘Wat bezielt Heusden?’. Na de opheffing van ‘WBH’ 
is het logo, het label blijven bestaan, juist om aan te geven dat onze kerkelijke 
evenementen niet alleen ‘binnenkerkelijk’ zijn, maar een grote ‘buitenkerkelijke’ 
functie hebben, naar stad en ommelanden. Met dit logo zien Heusdenaren direct dat 
een aangekondigd ‘kerkelijk’ evenement  een impact heeft niet alleen voor de kerk, 

maar voor de hele stad en bewoners. 
 
 

KOMEN EN GAAN 
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Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente 
De heer M.J. Jonker, Drietrompetterstraat 3; 5256BE Heusden naar 
Stadshaven 10; 5256BA Heusden 
De heer D.M. van Dalen, Tullensstraat 11; 5156LP Oudheusden naar 
Engstraat 15; 5256BD Heusden 
 
Vertrekkende gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 
Mevrouw C.G.M. van den Bogert, Bernsestraat 10A; 5255PA Herpt naar  
Koningskampen 14; 5321JK Hedel 
De heer R. Loeve, Herptsestraat 10; 5256AE Heusden naar Hofflaan 22; 4281PC Andel 

 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 
Wat is dat toch een mooie gewoonte dat gemeenteleden bij huisbezoek een gift 
meegeven met de bezoekende predikant,  ouderling of seniorenpastor….  
Of dat er spontaan, uit dankbaarheid of blijdschap, een gift gegeven wordt.  
Zo mocht onze koster een gift overhandigen namens een gemeentelid van € 60,-- 
Ds. Verbaas ontving 2 x € 10,-- voor de kerk, en ouderling Nel Rijneveld meldde een 
gift van €30,-- voor Welkom aan Tafel. Via de H.V.D.ontvangen 4 x € 10,-- bestemd 
voor de H.V.D. Hartelijk dank voor deze giften. 

 
Gehouden collecten 
In de maand november vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de 
erediensten met het totaalbedrag van € 4.446,59. 
. 
Diaconie: 
ZWO-project € 302,89; Dankdag (Welkom aan Tafel) € 1280,40;  Dorcas   
€ 325,00; Plaatselijk Diaconaat  € 285,15 en Noodhulp/Werelddiaconaat € 240,50.  
De offerblokken voor  Make the Difference brachten  € 63,05 op en de kinderen 
brachten mee naar de Kindernevendienst  € 59,80.  
College van Kerkrentmeesters: 
Plaatselijk Kerkenwerk € 454,65; Instandhouding Predikantsplaats € 301,70;  
Onderhoud Kerkgebouw  € 249,20 en Instandhouding Eredienst € 884,25. 
De Kerkenraad dankt iedereen, jong en oud, die een bijdrage leverde aan deze 
resultaten.  
 
Komende collecten 
Op 1 januari zal de diaconale collecte bestemd zijn voor Geloven in Spangen. 

Inmiddels zijn we als gemeente al meer geïnformeerd 
over Geloven in Spangen, een aantal jaren geleden 
ontstaan vanuit het missionaire werk in de wijk. Het 
hart van de kerk bestaat uit mensen die leerling van 
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Jezus willen zijn. Geloven in Spangen wil samen mét de wijkbewoners de 
gemeenschap vormgeven en droomt ervan dat de wijk steeds meer tot bloei komt. 
Het hoogtepunt is het vieren van Gods liefde in de zondagse vieringen. En dat is best 
bijzonder want 50 jaar geleden deed de laatste koster het licht uit, in de kerk van 
Spangen. De kerk is hier dus weer terug van weggeweest en dit steunen wij van 
harte! 
 
Zondagmorgen 6 januari is de collecte van de diaconie 
bestemd voor Woord en Daad. Woord en Daad verbindt 
mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede 
vanuit Bijbels perspectief. Als bijbelgetrouwe Nederlandse 
stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en betrokkenen uit 
relevante sectoren, mensen wereldwijd. Woord en Daad wil verantwoordelijkheid 
nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en 
schept hoop en kansen om armoede te overstijgen. Het doel van Woord en Daad is 
dat kind, man en vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een 
zelfstandig bestaan opbouwt. 
 
Zondag 13 januari is de collecte voor het plaatselijke 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, het ouderen en gehandicapten werk en wordt ook de jeugd 
binnen onze gemeente niet vergeten. 
 
Zondag 20 januari is de collecte bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt 
christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. ‘Bid voor ons’, is vaak het 
eerste wat vervolgde christenen vragen. 
Gebed is het fundament én een belangrijk 
onderdeel van het werk van Open Doors. 
Open Doors brengt bijbels en christelijke 
lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training 
en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Het werk 
van Open Doors voor vervolgde christenen is mogelijk door Gods genade en zegen en 
de ondersteuning van duizenden christenen wereldwijd. Ondersteun dit werk met uw 
gebed en gift. 
 
Zondag 27 januari wordt voor Red een Kind gecollecteerd. Red een Kind is een 

relatief kleine organisatie en wil zoveel mogelijk kinderen 
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uit de armoede laten groeien. De ambitie van deze organisatie is zichzelf overbodig 
maken. Dat klinkt misschien gek, maar denk er eens over na: zou het niet geweldig 
zijn als er geen kinderen meer zouden sterven aan de gevolgen van armoede? Als 
ouders overal ter wereld hun kinderen een toekomst kunnen geven? Red een kind 
gelooft in een aanpak die erop gericht is dat een dorp na zeven tot tien jaar geen 
hulp meer nodig heeft. Na die periode is er structureel zoveel verbeterd in het dorp 
dat het programma gestopt kan worden. De bevolking kan dan zelfstandig verder om 

te bouwen aan een kansrijke toekomst voor hun kinderen. 

 

VAN DE COMMISSIE ZWO 

 

 
Uitnodiging Griekse Maaltijd  

Op 1 februari 2019 organiseert de ZWO weer 
een maaltijd voor het goede doel Stichting 
Make the Difference. Dit jaar hebben we een 
Griekse Maaltijd. Alle deelnemers kunnen 
deze avond genieten van zelfgemaakte typische Griekse gerechten.  
Wanneer: 1 februari 2019 
Waar:  ‘Open Hof´, Breestraat 10 te Heusden 
Aanvang: 18.00 uur 
Prijs:   € 17,50 volwassen / kinderen t/m basisschool € 7,50 / kinderen 

voortgezet onderwijs tot 18 jaar € 12,50 (inclusief drankjes) 
Opgeven: is mogelijk tot en met 27 januari via de mail: 

hartgershannelore@hotmail.com 
of via de intekenlijsten die achterin de kerk komen te liggen. 

De ZWO hoopt u te mogen verwelkomen op 1 februari 2019. Graag tot dan! 
 
Candlelight shopping Heusden 
Tijdens de candlelight shopping op 14 en 15 december jl. heeft de ZWO weer mooie 
streekproducten zoals eigengemaakte jam, sap enz verkocht. De verkoop tijdens deze 
(koude) dagen heeft voor het project Stichting Make the Difference het mooie bedrag 
van ruim € 380,00 opgebracht. Iedereen die hierin bijgedragen heeft, hartelijk dank! 
 
Project Stichting Make the Difference 
Dit project loopt door tot en met de Griekse Maaltijd van 1 februari. Tot op heden 
hebben we al ruim € 10.000,00 binnengehaald. Een heel mooi bedrag! In de 
afgelopen jaren hebben we al paar keer een bedrag kunnen overmaken (totaal € 
7.000,00), zodat we nu nog een bedrag van € 3.000,00 over kunnen maken. Hierdoor 
kunnen er 3 klaslokalen betegeld worden. 
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OVERIGE BERICHTEN 

 

Christelijke Vrouwenvereniging " de Ontmoeting " 
Alle leden zijn hartelijk welkom op dinsdag 15 januari a.s. om 16.00 uur in de Open 
Hof. Onze vereniging is 11 oktober 1948 als NCVB opgericht en via naamsverandering 
Passage in 1999  zijn we nu sinds 2006 " de Ontmoeting " Afgelopen oktober bestond 
de vereniging dus 70 jaar. Dit hopen we te vieren met een buffet en aansluitend zal 
de avond worden voortgezet met feestelijke muziek door de accordeongroep " de 
Oldtimers" uit Strijen. We hopen dat alle leden aanwezig zijn. 

 
Boekbespreking: Thuis in de abdij 
Heusdenaar Hans van den Eeden, die niet alleen buurman is van onze kerk, maar ook 
journalist en schrijver, heeft een mooi boek geschreven over de Abdij Mariënkroon in 
Nieuwkuijk. In dit boek besteedt hij vooral en uitgebreid aandacht aan een bijzondere 
kunst, waaraan de abdij zich vanouds heeft gewijd: de kunst van de gastvrijheid.   
De abdij Mariëkroon is in 1903 gesticht door een vermogende priester, père Maréchal, 
die zijn vaderland, Frankrijk, moest ontvluchten vanwege een streng anti-kerkelijke 
wetgeving. Père Maréchal was lid van de orde van de Cisterciëncers, en kocht het 
leegstaande kasteel Onsenoort in Nieuwkuijk, om daar een nieuw klooster te 
beginnen. In feite is Mariënkroon dus door vluchtelingen gesticht! In de jaren die 
volgden traden nieuw paters en fraters toe, gebouwen werden opgeknapt of 
nieuwgebouwd, een kloosterschool werd opgericht. Gedurende de Eerste 
Wereldoorlog werden er in de Mariënkroon (dat trouwens pas vanaf 1936 deze naam 
kreeg) Belgische vluchtelingen opgevangen. Aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, toen onze streek in een frontlinie veranderde, vonden in de 
Mariënkroon liefst 1700 inwoners uit o.a. Vlijmen, Nieuwkuijk, Drunen, Elshout en 
Heusden een schuilplaats tegen de geallieerde en Duitse bommen en granaten. Hans 
van Eeden beschrijft mooi hoe in die bange dagen een hele rits baby’s het licht zag in 
deze bijzonder herberg! Ook na de oorlog bleef de Mariënkroon onderdak bieden aan 
vluchtelingen. In 1953 waren de slachtoffers van de watersnoodramp er welkom, en 
een paar jaar later werden Hongaren die op de vlucht waren geslagen voor de 
communistische dictatuur er hartelijk ontvangen. En sinds 2015, toen er plotseling een 
grote toestroom van vluchtelingen uit o.a. Syrië ons land bereikte, toont de 
Mariënkroon zich opnieuw een gastvrije plek. Overigens is de Mariënkroon dan al 
geen abdij meer. De aanwas van fraters en paters is in de naoorlogse jaren 
opgedroogd, de laatste monniken zagen zich in 2003 gedwongen het licht uit te doen. 
Gelukkig vonden zij in katholieke maar oecumenisch georiënteerde Focolare-beweging 
een passende nieuwe eigenaar van het complex. Inmiddels ie gebleken dat de 
Focolare-beweging de traditie van christelijke gastvrijheid met veel enthousiasme 
voortzet.  
In Thuis in de abdij wordt een boeiend beeld geschetst van ruim honderd jaar 
christelijke presentie in de nabijheid van Heusden. De vele en mooie foto’s zorgen 
zelfs voor een nieuwkomer als ondergetekende voor veel herkenning. Dat ons 
gemeentelid Bianca Vaarties-Brouwer uitgebreid aan het woord komt als begeleidster 
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van vluchtelingen, is natuurlijk de kers op deze taart. 
Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar en kost €24,50. (FWV)            
 
 
 

 

JARIGEN 

 
Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden. 

2-jan Dhr. H. Nederlof Van Deelenstraat 53 
3-jan Mevr. H. Verheij - Couwenberg Herptseweg 21 
5-jan Mevr. L.J. van Dongen Bastion 9 
5-jan Mevr. J.M. van de Kar - Mulder Margrietstraat 12 
9-jan Mevr. C. Kurpershoek Putterstraat 37A 

10-jan Mevr. A. Schoenmakers - Terlouw Eikendonklaan 2, Waalwijk 
11-jan Dhr. H.A. van Driel Suitbertusstraat 38 
19-jan Mevr. T.M. van Bergeijk Perzikstraat 49, Wijk en Aalburg 
19-jan Dhr. J.H. van Harten Dorpsstraat 31, Bruchem 
21-jan Mevr. A. Nieuwkerk - Hamstra Waterpoort 20 
21-jan Dhr. G. van Os Grote Kerkstraat 58, Wijk en  
22-jan Mevr. J.G. den Boer - Timmermans Ridderstraat 26 
22-jan Dhr. W. Kuijpers Azaleastraat 64, Wijk en Aalburg 
23-jan Mevr. J. Valk - Vermaas Lieshoutsedijk 37B, St. Oedenrode 
26-jan Mevr. A.C. van Aalst - van Eekelen Kasteellaan 25 
29-jan Mevr. W.C. de Leest Rembrandtlaan 20 

 

INLEVEREN KOPIJ 

 
Kopij voor het februarinummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 
15 januari inleveren bij Gijs Bouman, Pelsestraat 14 te Heusden,  
T 0416-662170.  Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl 
 

AGENDA   

 

Dinsdag 8-jan Spirit en Esprit 
Donderdag 10-jan Emmaüskring 
Dinsdag 15-jan Spirit en Esprit 
Woensdag 16-jan Belijdeniscatechisatie  
Donderdag 17-jan Welkom aan Tafel 
Dinsdag  22-jan Spirit en Esprit 
Donderdag  24-jan Delta ∆ Kring 

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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Woensdag  30-jan Maandelijks avondgebed 
Woensdag 30-jan Bijbelsleerhuis 
Donderdag 31-jan Open Emmaüs koffiemorgen 
Donderdag 31 jan Belijdeniscatechisatie 
 

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: huibdewaal@hotmail.com 
 
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden:  
Grote- of Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573. 
 
Kosterij en de Open Hof: Ton en Nel van der Steenhoven, Breestraat 10, 5256 
ED Heusden. E: vander.steenhoven@hotmail.com 
T: 0416-662497 of 06-11297832.  
 
Kerkelijke ontvanger: Angela Schreuders,  Dr. Tjalmastraat 67, 4264 SC 
Veen. T: 0416-778103. ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61; RABO Bank: 
NL37 RABO 01217 07520 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden.  
E. fin.admi.pgheusden@gmail.com  
 
Diaconie: 
(ook voor aanvragen kerktelefoon en CD-opnames van diensten ) 
Dhr. D.J.C. Broer, Molenhof 18, 4261 XD  Wijk en Aalburg. T: 0416-69 38 88 / 
06-27 55 12 01.  E: Diaconiepgheusden@hotmail.com. 
Banknummer:NL07RABO0121706605    
 
ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) 
Voorzitter: Hannelore Hartgers, Polsstraat 69, 4261 BR Wijk en Aalburg .  
T:0416-693098. Banknummer: 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 

mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
mailto:huibdewaal@hotmail.com
mailto:vander.steenhoven@hotmail.com
mailto:fin.admi.pgheusden@gmail.com
mailto:Diaconiepgheusden@hotmail.com
mailto:nelrijneveld@hotmail.com
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Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT 
Oudheusden. T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com 
 

mailto:kasroos1@gmail.com

