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Nummer 872 maart 2019 

MEDITATIE 

 

 
De dode letter en het levende Woord 

 
Ons woord 'bijbel' is afgeleid van het Griekse woord 'biblia', dat 'boeken' betekent. De 
bijbel bevat immers een veelvoud aan geschriften van verschillende schrijvers uit 
verschillende tijdsperioden. Ook de aard van de verhalen is heel divers:  historische 
verslagen, overleveringen, parabels, poëzie, lofliederen, brieven, etcetera. In en door 
al die verhalen vertellen de schrijvers ons over hun relatie tot God en over hun 
worsteling met de bestaande werkelijkheid. Van uit die wetenschap moeten we de 
bijbel, in het bijzonder het Oude Testament, proberen te lezen en te begrijpen. 
Voor Jezus vormen de Wet en de Profeten een fundamenteel onderdeel van de 
heilsgeschiedenis en Hij citeert deze veelvuldig. Maar Hij beseft ook dat het gevaarlijk 
is, als we menselijke regels uit het verleden gaan verabsoluteren. Want de diepste 
betekenis van de bijbel ligt niet in de geschiedenis van de mens en zijn God, maar 
omgekeerd in de geschiedenis, waarin God zich openbaart aan de mens en waarin 
liefde en barmhartigheid de sleutelwoorden zijn. 
Als de Schriftgeleerden een overspelige vrouw bij Hem brengen, met de vraag of zij 
naar de Mozaïsche wetgeving gestenigd dient te worden, neemt Jezus daar duidelijk 
afstand van: 'Wie van jullie zonder zonde is, werpe de eerste steen'. Hij blijft niet 
hangen in het verleden, maar vat het wezen van de Wet en de Profeten samen in een 
nieuw gebod: het Grote Gebod, gevolgd door het Tweede dat daaraan gelijk is. 
Bepaalde orthodoxe christenen zijn ervan overtuigd dat alles wat in de bijbel staat van 
kaft tot kaft de letterlijke waarheid is. Maar op die manier wordt de bijbel, hoe 
belangrijk ook, een sta-in-de-weg voor ons christelijk handelen. Het zomaar citeren 
van bijbelteksten om je eigen gelijk te krijgen en te bevestigen, is heilloos. Het heelt 
niet, maar maakt juist kapot. Het beschadigt mensen die vaak al zo kwetsbaar zijn. 
Want op het moment dat de dode letter ons in zijn macht heeft, zijn we niet meer 
ontvankelijk voor de openbaring van het levende Woord. 
Elke tijd kent zijn eigen grote problemen, waar we geen pasklaar antwoord op vinden 
in de bijbel. Hoe te handelen in zaken als asielzoekers en kinderpardon, 
klimaatverandering, verschillen in seksuele geaardheid …? Om maar enkele hete 
hangijzers te noemen, waar we als christenen niet omheen kunnen. 
Binnen de gemeente mogen en kunnen we, met alle respect, verschillen van mening, 
als we maar eensgezind zijn in ons uitgangspunt: Geloven is je niet verschuilen achter 
regels en zeden uit een cultuur van weleer. Het is, met Jezus' liefdegebod in ons hart, 
een voortdurend zoeken het goede te doen in Zijn naam.    
                   Bert Nederlof 
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KERKDIENSTEN  

 
Zondag  3 maart 
10.00 uur Ds. G. Bikker, Harderwijk (ruilbeurt) 
17.00 uur Ds. E.J. de Ruiter, Amerongen 
 Collecten: 1. ZWO-project  2. Onderhoud pastorie     
 Crèche:  Pieternel van Tilborg en Renske Bok  
 Kerkauto: Dhr. Van de Water (telefoon 661261) 
 
Zondag  10 maart 10+ club 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Mevr. Ds. Chantal Schaap, Waalwijk 
 Collecten: 1.IZB 2. Project Nieuwe Verwarming    
 Crèche: Loes Vos en  Kids Vos 
 Kerkauto: Dhr. J. van der Mooren  (telefoon 691588) 
 
Woensdag 13 maart 
14.00 uur Biddagviering voor kinderen 
19.30 uur    Ds.  F.W. Verbaas (Biddagviering) 
 Collecten: Bidstondcollecte voor de kerk 
 Kerkauto: Dhr. B.R. Bouman (telefoon 691133) 
 
Zondag  17 maart 
10.00 uur Dr. A. Vos , Dordrecht  
17.00 uur Ds. D.J. Versloot, Woerden 
 Collecten: 1. 40 dgn tijd Kerk in Actie, 2. Onderh. Beeld en Geluid 
 Crèche: Marieke Rijneveld en Luca Rijneveld 
 Kerkauto: Dhr. H. de Weerd  (telefoon 0183-442550) 
 
   
Zondag  24 maart 10+club 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas  Passie/Cantatedienst, m.m.v. de Cantorij 
17.00 uur Ds. C. van de Berg, Gouda 
 Collecten: 1. Kerktelefoon 2. Onderhoud Orgel  
 Crèche: Winanda Smits en Kevin Smits  
 Kerkauto: Dhr./Mw. Bouman (telefoon 533904) 
 
Zondag  31 maart 
10.00 uur Mevr. Ds. L.E. Vos, Zwolle  
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas 
 Collecten: 1. ZOA  2. Project Nieuwe Verwarming 
 Crèche: Koen v.d. Weegen  en  Ibe Bok 
 Kerkauto:  Dhr. H.J. de Waal (telefoon 662568) 
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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  
 
 

GEMEENTEBERICHTEN  

 

Begin veertigdagentijd 
Zondag 10 maart is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Net als de 
Adventstijd is de Veertigdagentijd een tijd van voorbereiding: wij bereiden ons 
voor op het Paasfeest. In die veertig dagen durende voorbereiding op het 
Paasfeest gaan we mee met Jezus. Zijn weg naar Pasen was, zoals wij weten, 
een weg waarop hij steeds meer los moest laten: zijn rust, zijn veiligheid, de 
meeste van zijn volgelingen, zijn trots, en uiteindelijk zelfs zijn leven. Zelfs was er 
een moment waarop Jezus op het punt stond God los te laten: ‘Waarom hebt gij 
mij verlaten?’ schreeuwde hij aan het kruis. Maar daarna vervolgde hij: ‘Vader, in 
Uw handen beveel ik mijn geest.’ De Veertigdagentijd is daarom ook een tijd om 
los te laten. Om ons te bezinnen: aan wie of wat houd ik mij vast, als het er 
werkelijk op aankomt. Wat moet ik loslaten wil ik naast Jezus staan in zijn lijden, 
en wil ik op Pasen met Jezus herrijzen, een nieuw begin maken? De 
Veertigdagentijd is dus niet de makkelijkste periode van het kerkelijk jaar. Soms 

doet de Veertigdagentijd zelfs pijn. Maar is er 
ooit nieuw leven geboren zonder pijn?   
Nogal wat gelovigen, ook protestanten, 
proberen in de Veertigdagentijd een beetje te 
minderen met van alles en nog wat: minder 
eten, minder alcohol drinken, minder snoepen, 
minder roken, minder schermtijd, minder 

stress. Zelf probeer ik ook dit jaar weer alcohol, snoep en snacks te laten staan. 
Het is maar iets kleins, maar het helpt me om iedere dag bij de gewone dingen 
even aan Jezus te denken. Hij heeft zoveel losgelaten voor ons, kunnen wij dan 
niet een klein beetje loslaten voor hem?     
Mocht u geïnteresseerd zijn: Kerk in actie biedt informatie en tips over (samen) 
vasten op www.kerkinactie.nl/vasten.  
In de zondags liturgie merken we aan twee zaken dat de Veertigdagentijd 
begonnen is. De kerkelijke kleur wordt paars, kleur van inkeer en berouw. En aan 
het begin van de dienst blijft het ‘gloria’ (gesproken lofprijzing en gezongen 
loflied) achterwege. Ook in de liturgie laten we dus iets los. (FWV) 
 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/vasten
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Veertigdagenkalender 2019. 
De PKN geeft dit jaar weer een mooie veertigdagentijdkalender uit met gebeden, 
gedichten en korte meditaties voor bezinning en inspiratie. Het thema van de 
Veertigdagentijdkalender van de PKN is: Een nieuw begin. Begin maart ligt een 
flinke stapel veertigdagentijdkalenders achter in de kerk. U kunt er één 
meenemen. Of twee of drie, als u de kalender ook aan iemand anders wilt geven. 
De kalenders kosten 1 euro het stuk. U bent niet verplicht maar wel uitgenodigd 
om die euro(’s) extra in de collectezak te stoppen. (FWV) 

 

Paasgroetenactie 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook 

dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan 
mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De 
Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Ds. Anne van 
Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond 
een beeld naar aanleiding van de tekst: ‘Een nieuw begin ontstaat waar de Ene 
de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de 
hand wordt genomen!’ Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. 
Op zondag 17 maart kunt u na de dienst deze kaarten schrijven en ondertekenen. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook 
nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze 
kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd 
zijn dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, de gedetineerden 
erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in 
de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, 
voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van 
lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen 
je door een kaart een hart onder de riem steken. Wilt u meer weten over de 
actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. 
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen! (Marian Bok) 
 

Biddag voor gewas en arbeid op woensdag 13 maart.  
De Biddag voor gewas en arbeid valt dit jaar op een mooi moment: in de eerste 
week van de Veertigdagentijd. Zo helpt de oude traditie van de Biddag ons om 
midden in de week even op de rem te rappen en ons tot God te richten. Om 
14:00 uur is er weer een (speelse) kinderviering in de kerk, En om 19:30 uur is er 
een viering voor de hele gemeente. De lezingen zijn dan 2 Kronieken 1: 7-13 
(Salomo’s bede om wijsheid) en Lucas 11: 1-13 (de discipelen die Jezus vragen: 
Heer, leer ons bidden.). (FWV)  
 

http://www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
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COMMISSIE  LITURGIE  &  KERKMUZIEK 
Programma Bijzondere Erediensten 2019 

De Commissie Liturgie en Kerkmuziek biedt u onderstaand programma 
aan. 

Zet de data van deze bijzondere diensten NU al in uw agenda  
en breng uw gezin, familie, vrienden en buren op de hoogte van deze  

prachtige diensten. 

24 februari  morgendienst  Themadienst ‘Jeruzalem’ met teksten/liederen 
van W. Barnhard met medewerking van de Cantorij 
24 maart morgendienst  Passie/Cantatedienst met koralen uit de Passionen 
 van J.S. Bach met medewerking van de Cantorij en musici 
21 april Pasen morgendienst Feestelijke dienst met met medewerking van de 
Cantorij en instrumentalisten 
5 mei middagdienst Zangdienst met thema ‘Bevrijding’ (We zingen liederen uit 
o.a. A. Valerius’ Nederlandtsche Gedenckclanck.) 
26 mei middagdienst Speciale dienst voor mensen met een verstandelijke 
beperking 
9 juni  Pinksteren morgendienst  
Belijdenisdienst met medewerking van de Cantorij 
16 juni  middagdienst  Met Gospelkoor  
23 juni  middagdienst Jeugddienst 
18 augustus middagdienst  
 Dienst met Poëzie. Thema ‘Dichter bij het geheim’.  
15 september middagdienst  
Startdag/Gemeentedag  met een presentatie ‘Talent uit de gemeente!’   
6 oktober middagdienst: Met Gospelkoor 
3 november  middagdienst:  
Taizé-viering met de Cantorij en gelegenheidszangers 
8 december Advent morgendienst met medewerking van de Cantorij  
Volgens de Engelse traditie van ‘Lessons and Carols’  
(in een Nederlandse vertaling met teksten van A.F. Troost)  
24 december kerstavond   
Met medewerking van de Cantorij, Heusdens Mannenkoor, AFC en een 
gelegenheidskoor  met ‘bekende kerstliederen’ 
(in overleg met de Kerstzangdienstcommissie) 
25 december  Kerstfeest morgendienst 
Feestelijke dienst met medewerking van de Cantorij en instrumentalisten  
 
Passie/Cantatedienst op zondag 24 maart 
Op zondag 24 maart, de derde zondag van de Veertigdagentijd, heeft de 
ochtenddienst de vorm van een Cantatedienst. De cantorij zal aan deze dienst 
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meewerken. In gedeelten zal in deze dienst het gehele lijdensevangelie volgens 
Johannes worden gelezen (de hoofdstukken 18 en 19).  De lezingen worden 
afgewisseld door koralen uit de Johannes- en Matteuspassion van J.S. Bach, door 
gebeden en door een korte overweging. Door het bijzondere en muzikale karakter 
van deze dienst hopen we op een intensieve manier betroken te worden bij het 
lijdensverhaal van onze Heer! (FWV)     
 

Lied van de Maand in maart: Lied 281. 
Geen typisch Veertigdagentijdlied dit keer als Lied van de Maand, 
maar een gezongen gebed om ontferming. Lied 281 is een gebed 
om ontferming in tien coupletten, geschreven door dominee/dichter 

Sytze de Vries, op een rustige, meditatieve, makkelijk op te pakken Engelse 
melodie. We zullen het in de veertigdagentijd vooral zingen in de plaats van het 
gebruikelijke loflied aan het begin van de dienst. (FWV) 
 
Maandelijks avondgebed en Bijbels Leerhuis  
Als vervolg op het project het Bijbelleesproject, waarin een groep gemeenteleden 
de hele Bijbel heeft gelezen, is een Bijbels Leerhuis over het boek Genesis 
van start gegaan. Op woensdagavond 27 maart zal het Leerhuis weer worden 
gehouden, om 20:00 uur, in de Open Hof.  Voorafgaande aan het Leerhuis 
houden we op dezelfde avond ons maandelijks avondgebed in de Kerk, van 
19:15- 19:45 uur.  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 dan om 
20:00 uur het Bijbels Leerhuis van start gaat.  
 

Wie gaat mee naar Taizé?  
Al een paar keer is mij voorgesteld om met gemeenteleden een bezoek te gaan 
brengen aan Taizé, de oecumenische kloostergemeenschap in het Franse dorpje 
Taizé, gelegen in het hart van Bourgondië, een kleine 800 kilometer van Heusden. 
We kennen Taizé vooral vanwege de mooie, meditatieve liederen die in Taizé zijn 
ontstaan en inmiddels ook hun weg naar onze kerkdiensten hebben gevonden.  
Ik denk er daarom aan om in de komende herfstvakantie van bijvoorbeeld 
zaterdag 12 oktober (heenreis) tot en met zaterdag 19 oktober (terugreis) een 
bezoek aan Taizé te organiseren. Om de organisatie goed op te zetten is het 
nodig dat ik een helder beeld krijg van de eventuele belangstellenden. Wanneer 
namelijk vooral jongeren onder de 30 meewillen, dan kunnen we als groep in 
Taizé zelf verblijven. Wanneer het vooral om gaat om gemeenteleden boven de 
30, zullen we verblijven in een hotel in de stad Cluny, gelegen op ongeveer 10 
kilometer van Taizé. Wanneer we in Cluny verblijven zal de reis ook een ander 
karakter hebben. We zullen in dat geval niet deelnemen aan het weekprogramma 
dat Taizé zelf aanbiedt, maar op eigen gelegenheid tijd doorbrengen en vooral 
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diensten bijwonen in Taizé. Daarnaast is er ruimte voor eigen 
bezinningsactiviteiten, voor enkele excursies in de prachtige omgeving en voor 
behoorlijk wat vrije tijd. Wanneer we in Cluny verblijven kunnen we de reis ook 1 

of 2 dagen korter laten duren. Het vervoer zal met eigen auto’s zijn. Over de prijs van 
de reis kan ik nog niets zeggen: eerst moet bekend zijn om wat voor reis het zal 
gaan.   Vandaar mijn volgende vragen: 

- Wie heeft in principe belangstelling voor een gemeentereis naar Taizé in de 
herfstvakantie (12-19 oktober) van 2019? 

- Wat is uw leeftijd?  
- Geeft u de voorkeur aan een week in Taizé zelf, of aan een verblijf in het 

nabijgelegen Cluny?  
- Heeft u de beschikking over een eigen auto? 
- Heb u verder nog vragen of bijzondere wensen?  

Graag ontvang ik reacties per brief of via fw.verbaas@hetnet.nl.  
Afhankelijk van de ontvangen reacties zal er in het voorjaar een informatieavond 
worden georganiseerd. Au revoir? (FWV) 

  

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 

Wij leven mee met 
 

UIT DE PASTORIE 

 
Uit de pastorie  
Het is fijn te vernemen dat de actie Kerkbalans dit jaar hoopvol is verlopen. Een 
woord van dank aan alle organisatoren, brievenrondbrengers en, uiteraard, gevers, is 
zeker op zijn plek. Geld is maar geld, maar geld is wel nodig om een gemeente als de 
onze draaiend te houden. Of, om het wat liturgischer te zeggen, om de lofzang 
gaande te houden. Het is nog maar februari, wanneer ik deze kopij schrijf, maar toch 
is het al onverwacht lenteachtig. Een zonnige groet daarom uit de pastorie, ook 
namens Marianne, ds. Frans Willem Verbaas 

 
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
Catechese en Leerhuis in maart 2019  
De gecombineerde catechisatiegroep Spirit/Esprit komt in maart bij elkaar: op 
dinsdagavond 12, 19 en 26 maart. De bijeenkomst van 26 maart zal alweer de laatste 
zijn van het Spirit/Esprit-seizoen 2018-2019!  Belijdeniscatechisatie is er op 
woensdag 6 en donderdag 21 maart in de bovenzaal van de kerk, aanvang 19:30 uur. 
Het Bijbels Leerhuis over Genesis komt bijeen op woensdag 27 maart, in de Open 
Hof, om 20:00 uur. (FWV) 

mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
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VAN DE DIACONIE  

 

Paasgroetenactie 2019 
Op de zondag van de diaconiecollecte voor Gevangenenzorg Nederland (17 
maart) start tevens de jaarlijkse Paasgroetenactie. De kaarten zijn ontworpen 
door de gevangenen, die hebben nagedacht over het thema van de 40-dagentijd 
 campagne, ‘een nieuw begin’.  Bij het ‘bronpaneel’ in de kerk staat voor de 
gelegenheid een schrijftafeltje, zodat u en jij de kaart meteen kunnen schrijven, 
in een envelop doen en adresseren. Een kaart bestaat uit twee delen, op de ene 
kaart schrijft u een Paaswens en uw naam, op de andere kaart plakt u een 
postzegel. Beide kaarten gaan in de envelop. De medemens in de gevangenis 
ontvangt een kaart voor zichzelf en kan de kaart waarop de postzegel zit, 
versturen naar een van zijn/haar naasten! Een prachtig 
gebaar, dat goed doet! Een gevangene, die nog maar 
net in de gevangenis verbleef, vertelde, dat hij zich heel 
eenzaam voelde, geen contact kon maken met zijn geliefden buiten, toen hij de 
kaarten ontving. Hij was blij met de groet, maar nog meer vreugde gaf de kaart 
met de postzegel. Die kon hij naar huis sturen, zodat ze daar toch iets van hem 
hoorden! We hopen dat velen meedoen met aan deze mooie actie! 
 
Vrijwilligers gevraagd! 
Twee organisaties hebben ons gevraagd hun zoektocht naar 
vrijwilligers bij u onder de aandacht te brengen: Stichting 
Ontmoeten Heusden zoekt steun bij het oprichten van een 
lokale werkgroep Fietsmaatjes. Fietsmaatjes zijn er voor 
mensen die er graag op uitgaan met de fiets, maar dit door 
een beperking niet meer kunnen. Wilt u deze mensen helpen bewegen met een 
glimlach? Uitgebreidere informatie hierover kunt u vinden op de tafel achter in de 
kerk of op www.fietsmaatjes.nl Aanmelden kan 
viaontmoetenheusden@hotmail.com. 
 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek zoekt kookvrijwilligers. In 
de meer dan 25 jaar dat de Herberg bestaat, is het maar één keer voorgekomen 
dat er bij gebrek aan een vrijwilliger niet gekookt kon worden. Maar nu ziet het er 
naar uit dat dit veel vaker gaat gebeuren. Het centrum komt chronisch 
keukenvrijwilligers te kort. Help koken! U kunt ook kennismaken met de Herberg 
via hun voorjaarsconcertarrangement waarbij u kunt wandelen en/of een concert 
kunt bezoeken. Uitgebreider informatie hierover kunt u ook op de tafel achter in 
de kerk vinden of op www.pdcdeherberg.nl. Aanmelden als vrijwilliger kan via  
mjkorevaar@pdcdeherberg.nl. Hoe u zich kunt aanmelden voor het 
voorjaarsconcertarrangement vindt u in de flyer achter in de kerk. 

http://www.fietsmaatjes.nl/
mailto:ontmoetenheusden@hotmail.com
http://www.pdcdeherberg.nl/
mailto:mjkorevaar@pdcdeherberg.nl
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Open Emmaüskoffiemorgen 
Op donderdag 14 maart is iedereen die het gezellig vindt, elkaar te ontmoeten op 
een informele, laagdrempelige manier van harte welkom in de consistoriekamer 

van de kerk.  Om 10.00 uur staan koffie en thee klaar. Naast 
gezelligheid wordt er met elkaar een onderwerp besproken, als handvat 
voor het gesprek. Het is dan ook iedere keer een gegons van stemmen 
en dat is prachtig! Op deze morgens is iedereen van harte welkom, 

alleen gaand of samen, jong of oud, kerkelijk meelevend of juist niet.  Dus... 
nodig gerust eens iemand uit om mee te gaan! Rond 11.30 uur wordt de morgen 
afgesloten.   
 
Welkom aan tafel 
Op donderdag 21 maart wordt er weer een smakelijke maaltijd bereid in buurhuis 
De Schakel te Oudheusden. Onze gasten worden vanaf 
17.00 uur verwacht voor een welkomst frisdrankje en om 
17.30 uur wordt de maaltijd geopend. We zijn heel blij met 
alle hulp van vele vrijwilligers,   zonder jullie zou het niet 
lukken! Het is echt een project van ‘samen’! Dankbaar zijn 
we ook voor onze gasten, die ons iedere keer weer  de eer bewijzen, de maaltijd 
te komen gebruiken. Graag ontmoeten we u allen weer. Wanneer u onverhoopt 
verhinderd bent, wilt u dan even bellen naar fam. Van den Oever, tel. 662510, 
met het oog op de boodschappen en de tafelschikking!  
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 
 

 
We kijken terug op alweer een geslaagde actie Kerkbalans 2019. Geslaagd om 
verschillende redenen: heel veel meer gemeenteleden dienden hun strookje met 
toezegging in, heel veel gemeenteleden verhoogden hun toezegging, heel veel 

vrijwilligers (vaak een kerkenraadslid)  trokken de stad, 
de dorpen, het platteland in om de enveloppen met de 
toezeggingen op te halen (ja, onze gemeente bestrijkt 
een groot gebied). We kunnen geen namen noemen, 
want dan doen we misschien anderen tekort, maar we 
zagen sterke staaltjes van vasthoudendheid om toch 

die beoogde enveloppe ‘binnen te krijgen’. Daarom dank: aan u gemeentelid die 
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meehielp om de actie te laten slagen, aan u vrijwilliger. Uw gemeente gaat vitaal 
2019 in! We komen in een volgende Vigilate hier op terug met wat analyses en 
leermomenten.En hebt u nog een ingevuld strookje dat niet is opgehaald: maak 
een foto of scan en email dat naar kerkrentmeesters@pgheusden.nl  Natuurlijk 
kunt u ook de envelop frankeren en sturen naar: College van Kerkrentmeesters, 
Postbus 34, 5256 ZG Heusden 
 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 
Per email kwam er een melding van Ds. Verbaas: € 20,-- van ouderling Nel 
Rijneveld  € 20, van ouderling Anita Timmermans € 10,-- en van diaken Gera van 
Alphen € 50,--. 
In kontanten ontvingen we van ouderling Willy v.d. Laan € 10,-- van ouderling 
Anita de Hoop € 10,-- € 10-- en € 15,-- en van diaken David Broer € 10,-- Via de 
H.V.D. ontvangen 1x5,-- en 7x 10,-- en 1x20,-- bestemd voor de H.V.D. Het klinkt 
zo afgezaagd, maar de kerk, de kerkenraad en de HVD is eenieder steeds weer 
dank verschuldigd voor alle gaven…! 
 
Gehouden collecten 
In de maand januari vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de 
erediensten met het totaalbedrag van € 2.884,13. 
 
Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling:  
Ten bate van Diaconie: 
Geloven in Spangen  € 105,90; Woord & Daad  € 316,05;  
Plaatselijk Diaconaat €245,65; Open Doors € 289,25 en Red een 
Kind € 285,92. De offerblokken voor  Make the Difference brachten 
 € 26,70 op en de kinderen brachten mee naar de Kindernevendienst  €  46,75.  
Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Project Nieuwe Verwarming  € 264,16; Plaatselijk Kerkenwerk € 211,70; Project 
Nieuwe Verwarming  € 231,25; Onderhoud Kerkgebouw € 222,60 en Instand-
houding Eredienst € 638,20. 
De Kerkenraad dankt iedereen, jong en oud, die een bijdrage leverde aan deze 
resultaten.  
 

Komende collecten 
De voorjaarszendingscollecte van zondag 3 maart is bestemd voor het door de ZWO 
nieuw gekozen project Lebone Village, Bloemfontein, Zuid Afrika. Lebone Village is 
een christelijke kindertehuis, gelegen net buiten Bloemfontein in de Provincie Vrijstaat 
in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan 
kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen. Het 

mailto:kerkrentmeesters@pgheusden.nl
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personeel van het kindertehuis vangt aidswezen op, geven onderwijs, voedsel en 
medicijnen aan deze kinderen maar ook aan kinderen uit de buurt 
die door armoede geen regulier onderwijs kunnen volgen. Verder 
geven ze vaktrainingen aan mensen uit de buurt, zodat ze 
zelfredzaam worden en een baan kunnen gaan zoeken. De 
Nederlandse Stichting Vrienden van Lebone Village, waarvan ons 
gemeentelid Johan de Hoop voorzitter is, wil in samenwerking met 
de jeugd van onze gemeente en de ZWO in de zomer van 2020 

een fruitboomgaard in Lebone Village gaan aanleggen, zodat de zelfredzaamheid 
weer groter wordt. Hiervoor is natuurlijk veel geld nodig! Daarom bevelen we deze 
collecte van harte bij u aan! 

 
Zondag 10 maart is de collecte bestemd voor IZB, vereniging voor 
zending in Nederland. Een missionaire organisatie binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland. U kent de IZB misschien van naam, 
maar wat doet de IZB precies… We praten u even bij. De IZB verlangt ernaar dat 
mensen Jezus Christus leren kennen en Hem met vreugde volgen. Wij leven in een 
tijd van secularisatie; hoe stemmen we ons hart dagelijks af op Jezus Christus? Hij 
beweegt ons om anderen uit te nodigen in die grote beweging, achter Hem aan. Dat 
is de rode draad in het werk van de IZB:Focus (missionaire toe-

rusting),Impact (pioniersplekken en projecten), Dabar (evangelisatie en recreatie-

werk op campings) en Areopagus (nascholing en toerusting van predikanten). Doet 

u mee? 

 
Zondag 17 maart is de collecte bestemd voor Kerk in Actie 40 dagen tijd; vandaag om 

(ex-)gedetineerden weer perspectief te bieden. Bijna 
1.600 vrijwilligers van Exodus ondersteunen jaarlijks 
ruim 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun 
familieleden. De, veelal uit kerken afkomstige, 
vrijwilligers zijn in heel Nederland actief. Zij werken in 
de Exodushuizen, binnen en buiten de gevangenissen. 

De steun is speciaal voor vrijwilligers die gevangenissen bezoeken. Exodus biedt deze 
vrijwilligers voorlichting en training. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun 
straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen 
kracht te doen, Exodus helpt hun het leven na gevangenschap weer op te bouwen. 
Helpt u mee? 

 
Zondag 24 maart is de collecte bestemd voor de onkosten-bestrijding 
van de kerktelefoon. De laatste jaren is deze dienstverlening aan 
gemeenteleden die moeilijk naar de kerk kunnen komen aanzienlijk 
gemoderniseerd. Ook wordt er hulp verleend om te leren hoe men 
via internet kan luisteren en meekijken naar onze wekelijkse 
zondagsdiensten. Momenteel zijn er in onze gemeente ongeveer 15 aansluitingen in 
gebruik.  
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Zondag 31 maart is de collecte bestemd voor ZOA. In een wereld vol conflicten, 

onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en 
herstel: ‘Waar gerechtigheid, vrede en vreugde 
verspreid worden, is het Koninkrijk van God 
zichtbaar’ (Romeinen 14:17). ZOA zet zich in voor hulp, 
hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van 

een natuurramp of gewapend conflict. Ze bieden noodhulp en werken daarnaast met 
de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten ze zich ervoor in dat mensen 
weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof 
is daarbij de motivatie. Helpt u mee? 

 

KOMEN EN GAAN 

 
 

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente 
 
Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 

 

JEUGDWERK 

 
Solid friends en Lebone Village 
Hallo allemaal, wij zijn de solid friends. Wij zijn van plan om in 2020 naar 

Bloemfontein te gaan, in Zuid-Afrika. Daar is Lebone Village. Wij willen 
daar naartoe gaan om fruitbomen te gaan planten! Het is in Zuid-
Afrika moeilijk om aan fruit te komen, en zo helpen wij Lebone Village 
weer om verder te kunnen ontwikkelen. We zullen de komende 

maanden veel acties voeren, dus u zult nog veel van ons horen! U kunt ons nu al 
sponsoren (al het geld van de acties gaat naar de fruitbomen). 10 maart krijgt u 
tijdens de dienst meer te weten. Blijf op de hoogte via Facebook en Instagram: 
Solid Friends goes Africa. Groetjes Noa, Lisa, Eline, Renske, Shayra, Annemijn, 
Ilse, Isa, Luca, Kevin, Arend-Jan en Kasper   Met vriendelijke groet  Renske Bok 
 
Vergadering leiding KND  

Helaas kon de KND vergadering afgelopen maand niet doorgaan. Deze is 
verplaatst naar dinsdag 12 maart van 20.00 tot (max) 22.00 uur in de bovenzaal 
van de kerk.  
 
'Geloven en vieren met peuters en kleuters' 
In het voorjaar van 2019 zullen er twee avonden worden gehouden over ‘geloven en 
vieren met peuters en kleuters’. De data zijn: woensdag 10 april en dinsdag 23 
april. Zet ze alvast in de agenda! In 2017 zijn deze avonden voor de eerste keer 
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gehouden en vanwege de positieve reacties bij de deelnemers wordt dit opnieuw 
aangeboden. Alle ouders die de afgelopen jaren hun kind hebben laten dopen worden 
uitgenodigd, maar ook iedereen die kinderen (mee) opvoed in de leeftijd 0 tot 6 jaar 
is welkom! Beide avonden staan in het teken om van elkaar te leren en ervaringen uit 
te wisselen. Plaats: ‘OPEN HOF’ Tijd: 20.00 uur – 21.45 uur Voor wie? Voor allen die 
kinderen (mee) opvoeden in de leeftijd van 0 – 6 jaar. Meld je alvast aan 
via: nmluitwieler@hotmail.com of 0623605843. 
 
10plus en Solid Friends gaan op kamp! 
Zet alvast een groot kruis in je agenda op 25 en 26 mei! Dan gaan we namelijk weer 
met 10plus en Solid Friends op kamp!! Dit keer niet in de bossen bij Arnhem maar we 
gaan naar Vlaardingen! Vlakbij Rotterdam, zodat de Solid Friends het mooi kunnen 
combineren met de EO-jongerendag op zaterdag, dit jaar voor het eerst in Ahoy 
Rotterdam. Mis het dus niet en zorg dat je er bij bent! Ook als je na de zomer naar 
10plus gaat mag je mee op kamp! 
 

 

OVERIGE BERICHTEN 

 
Bedankt 
Nog volop bezig met revalideren en met werken aan herstel, wil ik iedereen toch al 
bedanken voor alle bemoedigingen, beterschapswensen, troostende woorden, 
inspiratie, hulp, ondersteuning via kaarten, telefoontjes, persoonlijke bezoeken en via 
social media.Te veel om op te noemen. Heel fijn voor zowel de kinderen als voor mij. 
                                                                                     Groet, Mariëtte Duijster 
Dank 
Ik wil u allen hartelijk bedanken voor alle kaarten, telefoontjes en e- mailtjes die ik 
mocht ontvangen, bij het breken van mijn pols, nogmaals dank, en een hartelijke 
groet. Emmy Noorda 
 
Verslag van een moeilijke periode     
Even op ziekenbezoek bij een neef in Zweden die een niertransplantatie had 
ondergaan. Blij dat ze waren dat het allemaal goed was gelukt en dat hij weer thuis 
was. Op weg naar het vliegveld worden Sepideh en haar moeder (Nasli) van achter 
aangereden door een vrachtwagen. De gevolgen waren vreselijk. Sepideh heeft zwaar 
hersenletsel en haar moeder 4 zwaar gekneusde ribben en een zware 
hersenschudding. Dat bericht komt dan even bij je binnen. Je hart staat stil en je 
hoofd is op tilt geslagen. Bar slecht nieuws dus. Ronald (mijn zoon) is meteen met 
haar vader Touradj naar Zweden gevlogen om bij haar te zijn en Touradj  bij  zijn 
enigste kind en zijn vrouw. Ze zijn geheel lam geslagen. Sepideh is geopereerd aan 
haar hoofd en is in diepe coma. Na enkele operaties wordt het moeilijk. Na twee 
maanden wordt ze naar Nederland gebracht (Tilburg). Ronald wijkt niet van haar bed. 
Hij is intens verdrietig en kan het niet bevatten. Een hersenvliesontsteking maakt alles 
nog moeilijker en uiteindelijk overlijd Sepideh op 43 jarige leeftijd in ons aller 

mailto:nmluitwieler@hotmail.com
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nabijheid. Iedereen is verslagen. Een mooi mens die genoot ven het leven en haar 
werk. Zij was maatschappelijk werkster in Utrecht. Ook daar is iedereen vreselijk 
geschrokken. 29 December is de dag dat ze is overleden. 6 Januari is zij begraven in 
Rosmalen.  
Iedereen bedankt voor al de kaarten en sms-jes . Hartverwarmend en enorm lief. 
Ook dominee Verbaas en Nel Rijneveld  bedankt voor de gebeden en een 
luisterend oor. Ook namens Ronald, Nasli en Tourrads            Ans te Vruchte 
 
Christelijke Vrouwenvereniging " De Ontmoeting " 
Hartelijk welkom op dinsdag 19 maart a.s. in de Open Hof aanvang 20.00 uur. 
Mevr.Paula van Overvoorde uit Delft komt een lezing geven over poeziealbums. 
"Poezie van toen". Ook belangstellenden hartelijk welkom. 
 

JARIGEN 

Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden. 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

  
 
 

INEVEREN KOPIJ 

 
Kopij voor het aprilnummer van Vigilate, kunt u tot en met dinsdag 19 maart 
inleveren bij Gijs Bouman, Pelsestraat 14 te Heusden,  
T 0416-662170.  Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl 

 

AGENDA   

 

Woensdag 6-mrt Belijdeniscatechisatie 

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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Dinsdag 12-mrt Spirit en Esprit 
Donderdag 14-mrt Open Emmaüs koffiemorgen 
Dinsdag 19-mrt Spirit en Esprit 
Dinsdag 19-mrt Chr. Vrouwenvereniging “De Ontmoeting” 
Donderdag 21-mrt Belijdeniscatechisatie 
Donderdag 21-mrt Welkom aan Tafel 
Dinsdag 26-mrt Spirit en Esprit 
Woensdag 27-mrt Maandelijks Avondgebed 
Woensdag 27-mrt Bijbelsleerhuis 

 
 

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:  
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. 
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. 
 

mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
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HVD (Hartelijk, Vriendelijk,  Dienstbaar): Penningmeester: Kora Mes, Gerard 
van Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936. 
Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden 
 
Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz. 
Nel Rijneveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com 
 
Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT 
Oudheusden. T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com. 
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