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Nummer 873 april 2019 

MEDITATIE 

 
 

Ook Jezus ging door het oog van de naald 
 
Verkoop alles wat u hebt en volg mij, zei Jezus tegen een man die deel wilde 
krijgen aan het eeuwige leven. Toen de man dat hoorde, werd hij 
diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. (Lucas 18: 22,23) 
Laten we ons niet vergissen, Jezus zei deze woorden met het oog op ons 
allemaal. Want we zijn allemaal rijk, als het niet aan geld is, dan wel aan wat 
anders. We kunnen namelijk ook rijk zijn aan verdriet. Of aan angst. Of aan 
woede. Of aan frustraties. Of aan de een of andere verslaving. Wat alle 
verschillende vormen van rijkdom met elkaar gemeen hebben, is dat we onze 
identiteit eraan ontlenen. We menen dat er zonder onze rijkdom niets van ons 
overblijft. Voor Jezus is rijkdom, waar die ook uit bestaat, een vorm van 
ballast die verhindert dat we deel krijgen aan het echte, het eeuwige leven.  
Als Jezus ziet hoe een rijke man staat te twijfelen, houdt hij hem een spiegel 
voor: Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te 
gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Met het 
oog van de naald doelt Jezus waarschijnlijk op een smalle, lage stadspoort 
van Jeruzalem, waar kamelen moesten worden ‘afgeladen’, anders konden ze 
er nooit niet door. De man moet zijn rijkdom dus ‘afladen’. Maar kan hij dat 
opbrengen? De discipelen betwijfelen het: Wie kan er dan nog gered worden?  
Ook Jezus was op een bepaalde manier rijk. Het lijdensverhaal leert ons dat 
zijn rijkdom bestond uit angst voor eenzaamheid. Wat deed die angst hem 
pijn, eerst in de hof van Gethsemane, toen geen van de leerlingen het op kon 
brengen met hem te waken. En later op Golgotha, toen hij schreeuwde: Mijn 
God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Maar het paasevangelie leert ons 
dat God Jezus van zijn angst bevrijdde en hem de kracht gaf om door de 
eenzaamheid heen te kruipen als een ‘af-geladen’ kameel door het oog van de 
naald. Zo werd Jezus opnieuw geboren en baande hij als de Opgestane Heer 
de weg naar echte, het eeuwige leven.    
God gaf Jezus de kracht om arm te worden om vervolgens eeuwige rijkdom te 
krijgen. Jezus nodigt ons uit om in zijn spoor te treden. Dat is het feestelijke 
geheim dat wij met Pasen mogen vieren.  
Ds. F. W. Verbaas 
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KERKDIENSTEN  

 
Zondag      7 april 
10.00 uur     Ds. F.W. Verbaas   10+-club 
17.00 uur     Ds. L. van Wingerden, ‘s-Hertogenbosch 
     Collecten: 1. Hulp Oost Europa 2. Onderhoud Kerkgebouw     
     Crèche:  Sarina Nieuwkoop en  Sonja van Dis 
     Kerkauto:  Dhr. De Fijter (telefoon 696494) 
 
Zondag      14 april Palmzondag 
10.00 uur     Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur     Ds. P.Veldhuizen, Hendrik-Ido-Ambacht 
     Collecten: 1. JOP 2. Project Nieuwe Verwarming     
     Crèche: Jolanda Crielaard en kids Crielaard  
     Kerkauto: Dhr. P. van der Mooren (telefoon 692370) 
 
Maandag     15 april: Passiestonde in de Lutherse Kerk 
19.00 uur       Ds. U. Doedens, Vught (namens de Ev. Luthers Gemeente) 
 
Dinsdag        16 april: Passiestonde in de Lutherse Kerk 
19.00 uur       Diaken A. Soeterboek en priesterstudent E. Buster  
                    (namens de RK Parochie). 
 
Woensdag   17 april: Passiestonde in de Lutherse Kerk  
19.00 uur       Ds. F.W. Verbaas (Namens de Protestantse Gemeente)    
 
Donderdag  18 april Witte Donderdag 
16.00 uur     Ds F.W. Verbaas, Viering Heilig Avondmaal in Huize Antonius 
 
Vrijdag         19 april Goede Vrijdag  
19.30 uur     Ds. F.W. Verbaas Viering Heilig Avondmaal 
     Collecten: 1. Plaatselijk Ouderenwerk 2. Plaatselijk Kerkenwerk    
     Kerkauto: Dhr. R. Kuijsten (telefoon 662026) 

 
Zaterdag      20 april Stille Zaterdag 21.00 uur  (Paaswake) 
 
Zondag      21 april Paasfeest, m.m.v. de Cantorij  10+-club 
10.00 uur     Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur     Ds. Van den Brink, Genderen 
     Collecten: 1. Stichting De Herberg 2. Paascollecte t.b.v. kerk     
     Crèche: Diane Klop en Eline Klop   
     Kerkauto: Dhr. H.J. de Waal (telefoon 662568) 
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Zondag   28 april 
10.00 uur   Dr. C. Huisman, Meppel   
17.00 uur  Ds. G. van de Linden, Waalwijk 
  Collecten: 1. Vakantieweek gehandicapten  2. Onderh.Kerktuin      
  Crèche: Sifra van der Weegen en Elian Scheurwater  
  Kerkauto:  Dhr. 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 . 
 

GEMEENTEBERICHTEN  

 

Pasen vieren aan de hand van Psalm 23 
Dit jaar zullen we Pasen vieren aan de hand van een van de bekendste en 
geliefdste geloofsliederen, Psalm 23, De Heer is mijn herder. Hoeveel mensen 
hebben niet met en uit deze psalm geleefd? Hoeveel mensen zijn er niet mee 
gestorven? In Psalm 23 vinden we alles terug: geloofsvertrouwen, de 
levensweg, de crisis, gemeenschap en vreugde, en onze eindbestemming in 
het huis van de Heer.  
In de diensten voorafgaand aan en op Pasen zullen verzen van Psalm 23 
centraal staan:       
Op Palmzondag lezen we over de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Maar aan de hand van de woorden: U nodigt 
mij aan tafel (Ps 23: 5) bereiden wij ons alvast voor op 
het Heilig Avondmaal, dat wij op Witte Donderdag en op 
Goede Vrijdag zullen vieren.  
Op Goede Vrijdag gedenken wij de kruisdood van 
Jezus aan de hand van de woorden: Al gaat mijn weg 
door een donker dal, ik vrees geen gevaar (Ps. 23:4)  
In de Paaswake zullen Psalm 23 uitbundig zingen bij 
de doopgedachtenis.   
En in de feestelijke dienst op Eerste Paasdag zullen we ons laten leiden 
door de woorden: Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van 
dagen.(Ps 23: 6) 
Zo hopen we aan de hand van een geliefde Psalm de verschillende vieringen 
rond en op het Paasfeest op een zinvolle manier met elkaar te verbinden. 
(FWV) 
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Thema Passiestonden 
De drie Passiestonden in de Lutherse Kerk, die ook dit jaar weer door de 
samenwerkende Kerken te Heusden worden georganiseerd in de Stille Week, 
hebben een eigen Bijbelse insteek. Aan de hand van Marcus 14 staan we stil bij 

drie momenten uit de laatste dagen van Jezus. Op maandag worden gelezen 
en overdacht: Jezus met kostbare olie gezalfd (Mc 14: 1-11; op dinsdag lezen 
en overdenken we de viering van het laatste Pesachmaal (Mc. 13: 12-31) en 
op woensdag richten we ons op de nachtwake in Gethsemane (Mc 14: 32-42). 
  
De Passiestonden worden op 15, 16 en 17 april gehouden in de Lutherse Kerk 
aan de Putterstraat. Ze worden geleid door voorgangers vanuit de Lutherse, 
Rooms Katholieke en Protestantse traditie, ze duren ruim een half uur en 
beginnen om 19:00 uur. (FWV)   
 
Lied van de Maand in april: Lied 610 
Lied 610, geschreven door dominee-dichter Sytze de Vries, is een lied dat 
zowel in de tijd voor Pasen, maar ook op of na het Paasfeest gezongen kan 
worden. De eerste coupletten kenmerken zich door inkeer en berouw. Couplet 

1 begint bijvoorbeeld als volgt: Zo dor en doods, / zo 
levenloos / verlamd, uiteengeslagen, / zonder hoop en 
zonder troost / slijten wij de dagen. Maar het vijfde 
couplet ademt al Pasen: Wek ons voorgoed! Zet met uw 
gloed / ons recht op onze voeten. / Vol van leven zullen 

wij / ’t morgenlicht begroeten. En in het zesde en laatste couplet staan wij al 
met één been in het Pinksterfeest: Blaas met uw Geest / in ons het feest / dat 
alles zal verwarmen. / Open ons het vergezicht / op uw groot erbarmen! De 
melodie begint steeds in mineur, maar krijgt al snel een troostende en 
bemoedigende toon. Overigens: Lied 590 is op dezelfde melodie gezet. (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 24 april 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 
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we koffie en thee in de Open Hof, waar dan om 20:00 uur het Bijbels Leerhuis 
van start gaat. (FWV) 
 
Twee cursusavonden ‘Geloven en vieren met peuters en kleuters’  
Op 10 en 23 april worden twee cursusavonden georganiseerd over het thema 
‘Geloven en vieren met peuters en kleuters.’ De avonden zijn in eerste 
instantie bedoeld voor ouders die in het afgelopen jaar of in de afgelopen 
jaren een kindje ten doop hebben gehouden. Onderdeel van de doop is de 
belofte om de dopeling op te voeden in het geloof. Dat is een mooie, maar 
niet altijd makkelijke taak. Om de ouders daarbij te helpen, worden beide 
avonden aangeboden. We willen met elkaar nadenken over de inhoud en de 
praktijk van het geloven met jonge kinderen. Eenvoudig gezegd: 
‘Geloofsopvoeding, hoe doe je dat eigenlijk?’ Op de eerst avond zullen we 
vooral ervaringen uitwisselen. Hoe hebben we de doopdienst beleefd? Hoe 
werden we zelf opgevoed in het geloof (of niet). Hoe zouden we dat zelf 
graag willen doen. En lukt dat ? Op de tweede avond hopen we de 
doopouders het een en ander ‘in handen te geven’. De ontwikkelingsfasen van 
het kind komen aan bod. En de functie en betekenis van rituelen. En vragen 
als: ‘Kun je een kind de omgang met God leren?’ ‘Wat is een geschikte 
kinderbijbel? Of: ‘Wat vertel je wel en wat niet aan een jong kind? De 
avonden worden geleid door ondergetekenden en door enkele gemeenteleden 
die zowel persoonlijk als beroepsmatig ervaring hebben met de 
(geloofs)ontwikkeling van kinderen. En er is volop ruimte voor eigen inbreng.  
Niet alleen ouders, ook grootouders (vaak met vaste oppasdagen) kunnen 
geïnteresseerd zijn in het onderwerp ‘geloofsopvoeding’. Ook zij kunnen zich 
aanmelden.  
De data zijn: woensdagavond 10 april en dinsdagavond 23 april, van 
20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) tot 21:45 uur in de Open Hof. 
Voor meer informatie en om u aan te melden kunt u contact opnemen met 
jeugdouderling Nicolien Luitwieler (nmluitwieler@hotmail.com, 06-2360584), 
of met dominee Frans Willem Verbaas (fw.verbaas@hetnet.nl, 0416-531663). 
 
Herhaalde oproep: Mee naar Taizé?  
In de Vigilate van maart heb ik iets geschreven over een reis naar de 
oecumenische kloostergemeenschap in het Franse dorpje Taizé, gelegen in 
het hart van Bourgondië, een kleine 800 kilometer van Heusden. De reis is 
gepland in de komende herfstvakantie, van zaterdag 12 oktober (heenreis) tot 
en met vrijdag 18 oktober (terugreis). Inmiddels heeft zich een twaalftal 
reislustigen gemeld. Maar daar kunnen er nog wel wat bij.  Het vervoer zal 
met eigen auto’s zijn. Overnachten doen we in het nabijgelegen Cluny. In mei 

mailto:nmluitwieler@hotmail.com
mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
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of juni zal er een informatieavond worden georganiseerd, waarop nadere 
bijzonderheden (programma, kosten, enz.) worden bekend gemaakt.  
Belangstellende kunnen zich aanmelden bij ondergetekende, via 
fw.verbaas@hetnet.nl. (FWV) 
 
 
Vakantie predikant 
Van zaterdag 27 april tot en met maandag 6 mei heb ik april/meivakantie. 
Voor pastorale situaties kunt u zich wenden tot ouderling Nel Rijneveld (tel. 
691981) of scriba Huib de Waal (662568). (FWV) 

 
  

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 

 

UIT DE PASTORIE 

 

We zijn op weg naar Pasen. Een weg die voert door de ingetogen 
Veertigdagentijd naar het uitbundige: U zij de glorie, opgestane Heer! van de 
Eerste Paasdag Het paasfeest is als een veelzijdige edelsteen: ieder jaar kan 
een ander facet oplichten. De ene keer licht op de verkondiging dat Christus 
onze schuld heeft weggedragen. De andere keer licht op de kracht om in dit 
aardse leven op te staan en een nieuw begin te maken. Soms licht op de 
belofte van de opstanding uit de dood en het uitzicht op een eeuwig leven na 
dit aardse bestaan. En soms vervult het paasfeest ons van het 
overweldigende besef dat de liefde van Christus sterker is dan welke vorm 
van duisternis ook. Vanuit de pastorie wens ik u allen toe dat u dit jaar met 
Pasen een van de vele facetten van het Paasfeest zult mogen (her) ontdekken 
en vieren. Met hartelijke paasgroet, ook namens Marianne, ds. Frans Willem 
Verbaas. 
 
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
Catechese en Leerhuis in maart 2019  
De gecombineerde catechisatiegroep Spirit/Esprit heeft op 26 maart het 
seizoen afgesloten. Als catecheten hebben wij (Nel Rijneveld en 
ondergetekende) veel plezier beleefd aan de mooie en levendige avonden van 
telkens tien à twaalf catechisanten.  Hopelijk was het plezier wederzijds. De 

mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
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belijdeniscatechisatie gaat door tot Pinksteren; op woensdag 3 en 17 april 
komen we weer samen in de bovenzaal van de kerk, aanvang 19:30 uur. Het 
Bijbels Leerhuis over Genesis komt bijeen op woensdag 24 april, in de Open 
Hof, om 20:00 uur. (FWV) 
 
  

VAN DE DIACONIE  

 
Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood:  
 
Zaterdagochtend 20 april tussen 09.00 uur en 11.00 uur bij de kerk! 
De tijd van de voorjaarsschoonmaak is weer aangebroken, dus u zult vast wel 
draagbare kleding, schoenen of huishoudtextiel hebben die u niet meer draagt 
of gebruikt. Het is inmiddels traditie geworden dat de diaconie samen met 
Sam’s kledingactie de inzameling organiseert. Alles heel graag in een plastic 
zak verpakt. Wanneer het niet lukt zelf te komen en u wilt toch een bijdrage 
leveren, dan graag contact opnemen met 
diaken Broer: 06-27551202 en het wordt bij u 
opgehaald. 
Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien 
te overleven. Sam's Kledingactie zet zich in voor 
deze mensen door tweedehandskleding in te 
zamelen. De verkoop van deze kleding levert 
geld op dat direct wordt besteed om de nood in rampgebieden te verlichten. 
Sam’s kledingactie werkt daarbij zeer nauw samen met diverse partners, 
waaronder ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. U kunt op een 
heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, een bijdrage leveren 
aan noodhulp, wederopbouw en preventieprojecten van Cordaid Mensen in 
Nood. Zo zijn wij ‘Samen goed voor elkaar’. 
 
 
Emmaüskring 
Op donderdag 4 april komt de Emmaüskring bijeen in de consistoriekamer van 
de kerk. De zijdeur is vanaf 12.00 uur open en de eenvoudige lunch begint 
om 12.30 uur. Deze kring is bedoeld voor allen die zonder levensgezel hun 
weg gaan of vervolgen moeten. Ingrediënten van de middag zijn: samen 
zingen, elkaar bemoedigen en het leven delen. Rond 14.30 uur wordt de 
middag afgesloten. 
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Welkom aan tafel 
Op donderdag 11 april wordt er weer een smakelijke maaltijd bereid in 
buurthuis De Schakel te Oudheusden. Onze gasten worden vanaf 17.00 uur 
verwacht voor een welkomst frisdrankje. Intussen bereidt de kookploeg een 
smakelijke maaltijd die om 17.30 uur op tafel komt. Graag ontmoeten we alle 
gasten weer ! Wanneer u onverhoopt verhinderd bent, wilt u dan even bellen 
naar fam. Van den Oever, tel. 662510. 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 
Gesprokkeld uit de laatste vergadering van de kerkrentmeesters… 
… dit voorjaar gaan we de grafstenen in de kerktuin ‘cleanen’… Meedoen?      
    Meld je aan bij kerkrentmeesters@pgheusden (en breng vooral je Kärcher  
    mee…)   
… de actie Solidariteitskas gaan we in mei houden, dus niet in het late           
    najaar… 
… en ja, zodra het weer het toelaat gaan we als proef  
   een parkeervak aanpakken… 
… de voorgevel van de pastorie gaat geverfd worden,  
    het werk werd aanbesteed en is gegund aan een     
    schildersbedrijf waarvan de eigenaar/directeur recht 
    tegenover die pastorie woont… 
… de plantjesmarkt komt weer in beeld: hou er rekening mee als u uw tuin uit 
    de winterslaap gaat halen… 
… ook wij dienen ons te buigen over de Groene Kerk… hebt u ideeën of een   
    andere inbreng? Zie emailadres hierboven… 
 
 
 
 
Alweer Kerkbalans zult u zeggen… Ja, inderdaad: maar ’t is ook zo’n 
belangrijk onderdeel van de ‘harde kant’ van kerk-zijn. Denk aan gebouwen, 
salarissen, energie-rekeningen, faciliteiten etc. En dat alles ten dienste van de 
‘zachte kant’, zoals te lezen valt in ons Beleidsplan: Wij zijn een gemeente die 
zich laat inspireren door de Gods Woord, de Bijbel, en een gemeente die de 
aloude belijdenis van de kerk liefheeft: Jezus Christus, zoon van God, onze 
Heiland en Zaligmaker is Heer! Een ieder deelgenoot maken van deze 
grondslag…. 
Terug naar de ‘harde kant’: Voor de actie Kerkbalans 2019 namen we op in de 
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Begroting 2019 een bedrag van € 84.000. Schrijvend 18 maart 2019 zijn niet 
alle toezeggingsstrookjes binnengekomen, maar die wel binnen zijn tekenen 
voor een bedrag van € 77.000. Als men dan bedenkt dan sommige 
gemeenteleden niks invullen maar ruimhartig een fiks bedrag storten dan 
kunnen we langzaam vaststellen dat, indien de toezeggingen werkelijkheid 
worden, we het begrote bedrag van € 84.000 netjes gaan halen. Vorige 
maand bedankten wij u al, we doen het toch nog een keer dunnetjes over: 
een zinnetje uit een recente Zondagsbrief: Niet alleen de kerkrentmeesters 

zijn u dankbaar: heel onze gemeente kan weer verder, ook dankzij uw 

toezegging, naast die vele, vele andere! (Reacties naar: 
kerkrentmeesters@pgheusden.nl) 
 
 

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.  

Via Ds. Verbaas: 1 x € 10,-  en 1 x € 20,-, van diaken Gera van Alphen  
€ 25,- en Coert van Dis € 10,-. Van ouderling Willy v. d. Laan ontvangen  
€ 10,- voor de kerk. 
Via de H.V.D. ontvangen 1 x € 10,-- en op de broodmaaltijd met ouderen 
€ 84,-- bestemd voor de H.V.D. Het klinkt zo afgezaagd, maar de kerk, de 
kerkenraad is een ieder steeds weer dank verschuldigd voor alle gaven…! 
 
Gehouden collecten 
In de maand februari vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de 
erediensten met het totaalbedrag van € 3.076,38. 

Ten bate van Diaconie: 
Werelddiaconaat (Lebone Village)  € 359,49; Edukans  € 272,90;  Plaatselijk 
Jeugdwerk € 286,20 en Vluchtelingenwerk  € 299,00. De offerblokken voor  
Make the Difference brachten  € 47,10 op en de kinderen brachten mee naar 
de Kindernevendienst  €  69,35.  

Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Project Nieuwe Verwarming  € 447,08 (2 coll.n); Plaatselijk Kerkenwerk  
€ 225,95; Onderhoud Orgel € 229,87 en Instandhouding Eredienst € 839,44. 
De Kerkenraad dankt iedereen, jong en oud, die een bijdrage leverde aan 
deze resultaten.  



 10 

 

Komende collecten 

Zondag 7 april is de collecte bestemd voor Hulp Oost Europa. Stichting Hulp Oost-
Europa ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties 
in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping 
op het gebied van gemeenteopbouw. Dat kan zijn door het 
opleiden van het kerkelijk kader, het uitgeven van 
christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg of onderwijs. HOE: Geloof(t) 
in opbouw, geestelijk: met behulp van God wordt in Oost Europa aan Zijn 
koninkrijk gebouwd, praktisch: samen met de mensen in Oost Europa wordt 
ondersteuning gegeven waar nodig is, appellerend: deze manier van werken 
maakt het verschil in levens van mensen. HOE vraagt uw steun in gebed en met 
een bijdrage. 
Zondag 14 april is de collecte bestemd voor JOP. JOP staat voor Jong Protestant, 
de jeugdorganisatie van de PKN. Bouwen aan een kerk van en voor mensen van 
alle leeftijden. Dat is het verlangen en de ambitie van JOP. Elk kind en iedere 

jongere weet zich door God geliefd. Vrijwilligers en 
professionals geven daar in het jeugdwerk vorm en 
betekenis aan. JOP doet dat voor alle kinderen en 
jongeren, zowel binnen als buiten de kerk. Zo 
ondersteunt JOP projecten om samen een 
gemeenschap te vormen en te ontdekken wat geloven 
in God en het volgen van Jezus Christus kan 
betekenen in het dagelijkse leven. Steun JOP en bouw 

mee aan de kerk, zo kunnen we zoveel mogelijk kinderen en jongeren bereiken 
en betrekken bij het jeugdwerk.   
 
 
 
Op Goede Vrijdag 19 april zal de diaconie-collecte bestemd zijn 
voor de plaatselijke ouderenhulp. De opbrengst zal gebruikt 
worden om de kosten te bestrijden van de ouderen-
bijeenkomsten en ouderenreis. Van harte bij u aanbevolen. 
 
Paaszondag 21 april is de collecte bestemd voor De Herberg. “God wijst mij een 
weg als ik geen uitkomst zie”. De Herberg, een pastoraal en diaconaal centrum in 
Oosterbeek, wil als verlengstuk van de kerkelijke gemeenten een tijdelijk huis en 
geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor 
reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich 
willen bezinnen op levensvragen. De liefde van Christus wordt hier vertaald in 
gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, 
ontspanning en cursussen. De gasten worden geholpen om het evenwicht in het 
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leven en zicht op Hem te (her)vinden. Helpt u hen mee? 
Zondag 28 april is de diaconiecollecte bestemd voor de Interkerkelijke Stichting 
vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het Land van Heusden en Altena en de 
Langstraat. Deze stichting, ondersteunt door de diaconieën, organiseert ieder jaar 

een vakantieweek voor lichamelijk 
gehandicapten uit de regio in het zorghotel 
Nieuw Hydepark van de PKN te Doorn. 
Steunt u ook deze vakantie voor mensen die 
het nodig hebben? 
Zondag 28 april is de diaconiecollecte 

bestemd voor de Interkerkelijke Stichting vakantieweek lichamelijk gehandicapten 
in het Land van Heusden en Altena en de Langstraat. Deze stichting, ondersteunt 
door de diaconieën, organiseert ieder jaar een vakantieweek voor lichamelijk 
gehandicapten uit de regio in het zorghotel Nieuw Hydepark van de PKN te 
Doorn. Steunt u ook deze vakantie voor mensen die het nodig hebben? 
 
 

KOMEN EN GAAN 

 

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente 
 

Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 
 

JEUGDWERK 

 
Solid Friends gaat naar The Passion  
Donderdag 18 april, Witte Donderdag voor Pasen, wordt The Passion in 
Dordrecht gehouden; https://www.thepassion.nl. We willen hier met Solid 
Friends naar toe gaan! Check ff je agenda of je kunt en overleg met je ouders 
of het ok is dat je pas laat thuis bent. We verzamelen om 17.00 uur.  
 
10plus en Solid Friends 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! Je kunt je alvast opgeven via nmluitwieler@hotmail.com.  
 

 

https://www.thepassion.nl/
mailto:nmluitwieler@hotmail.com
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Solid Friends verkopen planten en paaseitjes voor Lebone Village  
Hallo allemaal,  zoals u weet gaan de Solid Friends in 2020 naar Zuid Afrika. 
We gaan een kinderhuis, Lebone Village, helpen een boomgaard te planten. 
Voor de nieuwe bomen is geld nodig. Daarom organiseren we twee 
verkoopacties. Paaseitjes: U kunt nu nog paaseitjes bestellen bij een van onze 
ambassadeurs. Deze kunt u ook bestellen op de bestellijsten achter in de 
kerk. Wees er wel snel bij, de paaseitjes zijn bijna op! Plantenmarkt op 
zaterdag 20 april. Op zaterdagochtend 20 april organiseren we een verkoop 
van tuinplanten, in de tuin van de kerk. Er komen intekenlijsten in kerk, 
waarop u van tevoren planten kunt bestellen. Maar er is ook volop losse 
verkoop. Ruime keus, prima prijzen! En zet 14 april ook maar vast in uw 
agenda, want dan gaan wij in de kerk wat nadere info vertellen over ons 
project en waarom we deze reis willen maken. Na de dienst is er een stukje 
taart en koffie.  Als u vragen hebt hierover kunt u ons altijd aanspreken na de 
kerk. Met vriendelijke groeten, Kevin Smits en de rest van Solid Friends   

OVERIGE BERICHTEN 

 
Bedankt! 
Naar aanleiding van de ziekenhuisopname van Sonja en de nasleep hiervan mochten 
wij als gezin veel kaarten en medeleven ontvangen, waarvoor hartelijk dank! Het is 
ons tot steun geweest. Hartelijke groet, Coert, Sonja en Joël van Dis. 
 

Christelijke Vrouwenvereniging " De Ontmoeting " 
Hartelijk welkom op dinsdag 16 april a.s. in de Open Hof, aanvang 20.00 uur. Mevr. 
Rieteke Hoogendoorn uit Kedichem komt met Bijbelse quilts een Paasavond 
verzorgen. Belangstellenden ook hartelijk welkom. 

 
Worstenbrood-actie Cantorij 

De Heusdense Cantorij organiseert een worstenbrood-actie. 
Dat is genieten met een goed gevoel! 

Deze versgebakken worstenbroodjes kosten € 1,75 per stuk 
Wie zeker wil zijn van zijn bestelling, 

bestelt de worstenbroodjes vooraf (mogelijk t/m 9 mei) 
Mogen we ook op u rekenen? 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij: 
Nesia Sluijmers-Kleinloog, T: 06-31188016; E: basnesia@gmail.com 

Nel v. d. Steenhoven, T: 0416-662497; E: vander.steenhoven@hotmail.com 
 
Vrienden van de Cantorij 
Volgend jaar, in 2020,  hoopt de Cantorij haar gouden jubileum te vieren. Om dit 

mogelijk te kunnen maken en tegelijk een bijdrage te leveren aan het 
voortbestaan en de ontwikkeling van ons koor, willen wij proberen om 

mailto:basnesia@gmail.com
mailto:vander.steenhoven@hotmail.com
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via donaties voldoende middelen te verwerven en daarbij zoveel mogelijk mensen te 
verwelkomen. Hoe meer muziekliefhebbers de Cantorij een warm hart toedragen en 
zich als begunstiger bij ons aansluiten, des te meer we kunnen bereiken. Alleen op 
deze manier zal de Cantorij haar toehoorders kunnen blijven bekoren met 
uitvoeringen van voldoende kwaliteit.  
Al voor € 10,-- per jaar wordt u vriend van de Cantorij.  
Ons bankrek.nr. is als volgt: NL17RABO0121 7897 48 
Wilt u ons op een andere manier financieel steunen, dan vindt u meer informatie bij: 
Nesia Sluijmers-Kleinloog,Schramstraat 28, 5256AK Heusden  
T: 06-31188016, E: basnesia@gmail.com  
 
Wim Roosenbrand 
Van Deelenstraat 124, 5156AT Oudheusden,  
T: 06-54306124, E: kasroos1@gmail.com 
Draagt u de Cantorij een warm hart toe? Meldt u aan en wordt Vriend (of lid!) van de 
Cantorij! 

 
Kaarten en postzegels ingezameld voor de zending 
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers kaarten en post-zegels 
ingezameld voor de zending. Dit levert zo‘n € 60.000 per jaar op! 
Achterin onze kerk staat een mooie bruine box waar u ze in kunt stoppen. 
Er zijn nog wel enkele richtlijnen aan verbonden:  

- knip of week de postzegels NIET van de kaarten af, want zo is de kaart  
niets meer waard. 

- knip of scheur de postzegel ruim van de envelop af, want een beschadigde 
postzegel is niks waard (en dit komt helaas nogal eens voor). 

- vooral oudere kaarten (zwart-witte dorps/stadsgezichten) zijn erg gewild. 
- verder zijn geboortekaartjes ook gewild en kaarten van o.a. 

AntonPieck           Removos(mond-en-voetschilders)                     Rien 
Poortvliet      Hartjeskaarten 'voor het kind' (met hartje achterop) 
Rie Kramer           K.N.R.M. 

           Marjolein Bastin     Unicef         Anne-Geddes 
    -   ook kan de zending oude mobieltjes, cartridges en toners gebruiken 
     alsook buitenlands geld, oude Nederlandse munten en briefgeld. 
U mag uw lading, als dat voor u makkelijker is, ook bij mij thuis afgeven. 
Het adres is Irenestraat 45 in Oudheusden (vlakbij de Schakel). 
Alvast bedankt voor uw bijdrage.     Mies van den Hout-Spitzers 
 

JARIGEN 

 

mailto:basnesia@gmail.com
mailto:kasroos1@gmail.com
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INLEVEREN KOPIJ 

 
Kopij voor het mei-nummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 
16 april  inleveren bij Gijs Bouman, Putterstraat 38A te Heusden,  
T 0416-662170.  Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl 
 

 

AGENDA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Woensdag 3-apr Belijdeniscatechisatie 
Donderdag 4-apr Emmaüskring 
Woensdag  10-apr Geloven en Vieren met Peuters en kleuters 
Donderdag 11-apr Welkom aan Tafel 
Woensdag  17-apr Belijdeniscatechisatie 
Donderdag  18-apr Solid Friends naar de Passions 
Zaterdag 20-apr Sam’s kledingactie 
Zaterdag 20-apr Plantenmarkt  
Dinsdag 23-apr Geloven en Vieren met Peuters en kleuters 
Woensdag 24-apr Maandelijks avondgebed 
Woensdag 24-apr Bijbels leerhuis 
   

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:  
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. 

mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
mailto:scriba@pgheusden.nl
mailto:vander.steenhoven@hotmail.com
mailto:fin.admi.pgheusden@gmail.com
mailto:Diaconiepgheusden@hotmail.com
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RABOBank:NL07RABO0121706605    
 
ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) 
Voorzitter: Hannelore Hartgers, Polsstraat 69, 4261 BR Wijk en Aalburg .  
T:0416-693098. RABOBank: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. ZWO. 
 
HVD (Hartelijk, Vriendelijk,  Dienstbaar): Penningmeester: Kora Mes, Gerard 
van Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936. 
Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden 
 
Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz. 
Nel Rijneveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com 
 
Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT 
Oudheusden. T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com. 
 

mailto:nelrijneveld@hotmail.com
mailto:kasroos1@gmail.com

