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Nummer 874 mei 2019 

MEDITATIE 

 
 

'De toekomst van de Heer is daar 
en voor zijn voeten uit 

gaan vrede en gerechtigheid als bruidegom en bruid  (Lied 767) 
 
Het zijn roerige tijden en dat merk je niet alleen in de politiek, maar ook in de kerk. Er zijn 
mensen die zich verzetten tegen elke vorm van vernieuwing. Ze voelen zich gevangen in 
drijfzand en verlangen terug naar vroeger, toen vrijwel alles beter was. 
Terugdenkend aan de kerk van mijn jeugd, geloof ik dat verdraagzaamheid niet een van de 
sterkste troeven was. Andersdenkenden werden amper getolereerd en gereformeerden en 
hervormden konden beter maar niet het bed delen: 'Twee geloven op één kussen, daar 
slaapt de duivel tussen!' Om over katholieken maar te zwijgen. Ja, de duivel draaide in die 
tijd bij wijze van spreken overuren, getuige ook de angstcultuur, waarin de toornende God 
velen tot wanhoop dreef! 
De eredienst was vaak ook niet tot eer strekkend. Diverse mensen knapten een uiltje 
tijdens de lange preken, als ze tenminste niet werden wakker gehouden door groepjes 
jongelui, die tijdens hun gedwongen kerkgang allerlei dingen deden 'die God verbiedt'. Ik 
herinner me dat de weleerwaarde dr. C(ees) Tukker tijdens een dienst vanaf de kansel de 
jongelui op de galerij toeriep: “Als jullie niet stoppen met dat geduvel, dan kom ik je 
persoonlijk halen”. Vroeger alles beter? Ik denk het niet. 
 

Ook voor de discipelen waren het roerige tijden. Wat verlangden ze ernaar Jezus bij zich 
houden. Maar de realiteit bleek een geheel andere. Ze beseften dat het niet meer zou 
worden als voorheen. Daarom was er twijfel en onzekerheid, want hoe moest het nu 
verder? Maar Pasen werd gevolgd door Hemelvaart en het werd Pinksteren. Geraakt door 
de Geest gingen ze vol goede moed op pad. Ze vertelden het verhaal van die Ene, die door 
zijn dood en opstanding liefde en vrede brengt bij de mensen en ons doet vooruitblikken 
naar de toekomst: een geheelde wereld. 
 

De kerk is daarom bij uitstek de plaats waar we vooruit mogen kijken, al vraagt dat moed 
en vertrouwen. Uw en mijn bezorgdheid over allerlei zaken, zoals kerkverlating, ongeloof 
en gebrek aan fatsoen en beschaving, die we om ons heen horen en zien is zeer 
begrijpelijk. Maar laat het ons niet blind maken voor de tekenen van trouw, liefde en 
zelfopoffering, die we ook vandaag kunnen ontdekken bij zowel ouderen als jongeren. Zij 
geloven in de geschiedenis van God met deze wereld en reduceren die niet bij voorbaat tot 
een mislukte onderneming. 
Daarom, óp naar Pinksteren als de Vogel van God neerdaalt op deze aarde. Nee, geen uil, 
maar een duif, een bode van vrede, die bange mensen zoals u en ik begeestert en op weg 
helpt en houdt. Die ook in een verwarrende tijd ons, door het water heen, vaste grond 
onder de voeten geeft. 
               Bert Nederlof 
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KERKDIENSTEN  

 
Zondag  5 mei    10+club 
10.00 uur Dr. A. Plaisier, Amersfoort 
17.00 uur Da. J. van de Brink – Dekker, Genderen 
 Zangdienst rond thema Bevrijding 
 Collecten: 1. Noodhulp  2. Onderhoud Orgel     
 Crèche: Lotte van Loon  en  Nadieh Schouten 
 Kerkauto: Mevr. Van den Bogaard (telefoon 696593) 
 
Zondag  12 mei 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas 
 Collecten: 1. Stichting Sport en spel  2. Onderhoud Open Hof     
 Crèche:  Wilco Honcoop en Connie Honcoop  
 Kerkauto: Dhr. H. Lammers (telefoon 322722) 

 
Zondag  19 mei 10+club 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. G. van der Linden, Waalwijk 
 Collecten: 1. ZWO project  2. Project Nieuwe Verwarming     
 Crèche: Jannie Vos en  Jantine Vos 
 Kerkauto:  Dhr. W. Bok (telefoon 697420) 
 
 Zondag  26 mei 
10.00 uur Ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle 
15.00 uur Ds. F.W.Verbaas 

      Aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijke beperking 
 Collecten: 1. SDOK  2. Plaatselijk Kerkenwerk     
 Crèche: Elly van Meel en  Emily van Meel 
 Kerkauto:  Dhr. G. Muijen (telefoon 661711) 
 
Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag   
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
 Collecten: 1. Plaatselijk Jeugdwerk 2. Instandhouding Predikantsplaats 
   Crèche: Annemarie Pelle en Ingrid Versluys  
 Kerkauto: P. Verhoeven (telefoon 692638) 
   
Tijdens elke morgendienst: voor kleine kinderen crèche in de Open Hof. 
Voor schoolkinderen tot en met groep 6: nevendienst tijdens de preek.  

De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. 
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GEMEENTEBERICHTEN  

 
Van Pasen naar Pinksteren 
Wereldwijd werd men in de Goede Week stil van de grote brand die de vermaarde 
Notre Dame, de kathedraal van Parijs, deels in de as legde. Gelukkig bleven de 
voorgevel en andere belangrijke muren staan. Gelukkig kon een deel van de 
kunstschatten worden gered. Bijzonder was het grote gouden kruis dat de 
vlammenzee ‘glanzend’ heeft doorstaan. Velen zagen daarin een indrukwekkend 
teken. Bijzonder ook hoe vele Parijzenaars op straat samen spontaan begonnen te 
bidden en te zingen terwijl de brandweer voor Onze Dame (dat betekent Notre Dame 
immers) vocht. Niet zelden leidt tegenslag tot diepe saamhorigheid.  Wonderlijk! In 
Heusden moesten sommigen misschien denken aan de rampnacht van 4 op 5 
november 1944, toen niet alleen het Stadhuis maar ook de kerken van Heusden 
grotendeels in de as werden gelegd. Maar die kerken werden vervolgens weer 
opgebouwd. Mogen wij in dat aardse gebeuren niet een hoopvolle verwijzing zien 
naar de opstanding uit de dood? Dat niet het laatste woord is aan dood en verderf, 
maar aan opstanding en herschepping? Laten we hopen dat de Notre Dame ook een 
dergelijke wederopstanding ten deel zal vallen. In ieder geval mochten wij, bijna 
vijfenzeventig jaar na die rampnacht, in Heusden het lijden van Jezus herdenken en 
zijn opstanding vieren in een mooi gerestaureerde kerk. Tot zover het wereldnieuws.  
In Heusden hebben we zonder camera’s of horden journalisten het lijden van Jezus 
herdacht en zijn opstanding gevierd. Een ieder die aan de viering op of rond Pasen 
heeft bijgedragen: van harte dank! Inmiddels zijn we op weg naar Pinksteren, het 
feest van de Heilige Geest, dat dit jaar op 9 en 10 juni valt. Tussendoor mogen velen 
van een april/meivakantie genieten. De jeugd van 1O+ en Solid Friends gaat van in 
het weekend van 25 en 26 mei op kamp in Vlaardingen, zodat de Solid Friends 
zaterdag naar de EO-jongerendag in de Ahoy-hal in Rotterdam kunnen gaan. We zijn 
benieuwd naar hun verhalen. (FWV) 
 
Lied van de Maand mei: Lied 281 (nog eens) 
Lied 281 was Lied van de maand, maar door omstandigheden (veel gastpredikanten, een 
cantatedienst) hebben we het lied amper gezongen. Dan gaan we gewoon in de herhaling. 
Lied 281 is een gezongen Kyrië (gebed om ontferming) dat overgaat in een glorialied. De 
eerste 5 coupletten eindigen met Kyrie eleison! (Heer ontferm U!), de tweede 5 coupletten 
eindigen met een Halleluja! (Lof zij de Heer!).  We zullen Lied 281 telkens zingen in het 
eerste deel van de dienst. (FWV) 

 
Zondagmiddag 26 mei: een aangepaste kerkdienst (aanvang 15:00 uur) 
In onze classis bestaat een commissie die aangepaste kerkdiensten organiseert voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit deze commissie bereikte ons het verzoek 
om in onze kerk een aanpaste dienst te mogen houden op zondagmiddag 26 mei. We 
hebben natuurlijk ja gezegd. In het verleden zijn dergelijke diensten eerder gehouden in 
onze kerk. We zullen daarom op zondagmiddag 26 mei een mooie, laagdrempelige, 
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beweeglijke kerkdienst houden met veel muziek en zang, en met een paar interactieve 
momenten, en een heel korte preek. En wij hopen op een flinke groep speciale gasten uit 
de wijde omgeving. Let op: vanwege het bijzondere karakter van de dienst zal deze al 
beginnen om 15:00 uur! Na afloop is er onder koffie en thee volop gelegenheid om een 

praatje te maken met onze gasten. (FWV) 
     
Maandelijks avondgebed en laatste bijeenkomst 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. 
We hebben inmiddels uitgebreid stil gestaan bij de opbouw van het boek Genesis, in het 
bijzonder bij de scheidslijn tussen Genesis 1-11 (de oergeschiedenis) en Genesis 12-50 
(begin van de heilsgeschiedenis), bij het begrip ‘scheppen’ (dat staat voor een veelvoudig 
en nog altijd voortdurend proces), en bij de centrale rol die het begrip ‘uitverkiezing’ (de 
uitverkiezing van Israël als eersteling onder de volken) speelt in het boek Genesis. Op 
woensdagavond 29 mei zal de (voorlopig) laatste bijeenkomst van het Leerhuis over 
Genesis worden gehouden. Dan zullen we stilstaan bij een ander kernwoord uit Genesis: 
het begrip zegenen. Het Leerhuis wordt gehouden in de Open Hof en begint om 20:00 uur. 
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. (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) 

 
In memoriam Adriana Bel-Schäfer 
Dinsdag 19 maart overleed in de leeftijd van 90 jaar mevr. Adriana Bel-Schäfer. 
Samen met haar man woonde zij de laatste jaren in een aanleunwoning van Huize 
Antonius, Schramstraat 192, 5256 AK Heusden. Het echtpaar was niet kerkelijk 
meelevend, maar ontving wel regelmatig bezoek vanuit de HVD. Oudere Heusdenaren 
herinneren zich dat mevr. Bel jarenlang in het stadhuis werkzaam was als 
koffiejuffrouw. Altijd goed gehumeurd en hartelijk voor iedereen. Bij haar in de 
keuken kon je uithuilen en je hart luchten. De crematie vond plaats op zaterdag 23 
maart in besloten familiekring. Zondag 24 maart hebben we Adriana Bel in de kerk 
herdacht en gebeden voor haar man en naaste familieleden. 

  

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  
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UIT DE PASTORIE 

 
Uit de pastorie  
Uit de pastorie is momenteel niet veel nieuws te melden – beschouwt u dat maar 
als goed nieuws! Met hartelijke groet, ook namens Marianne, ds. Frans Willem 
Verbaas. 
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
Catechese en Leerhuis in mei  
De belijdeniscatechisatie gaat door tot Pinksteren; op donderdag 9 mei en 
woensdag 22 mei komen we weer samen in de bovenzaal van de kerk, aanvang 19:30 
uur. De laatste bijeenkomst van Bijbels Leerhuis over Genesis komt bijeen op 
woensdag 29 mei, in de Open Hof, om 20:00 uur. (FWV) 
  

VAN DE DIACONIE  

 

Welkom aan tafel 
Op donderdag 2 én op donderdag 16 mei verwachten we alle gasten weer in 
buurthuis De Schakel om samen de warme maaltijd te gebruiken. Op 2 mei is de 
maaltijd extra feestelijk, omdat het de eerste maaltijd na Pasen is. Twee weken later 
is er alweer Welkom aan tafel. De Schakel fungeert op 23 mei als stembureau, 
daarom kunnen we op die datum niet terecht. We hopen alle gasten weer te 
ontmoeten! Wanneer u onverhoopt verhinderd bent, wilt u dan even bellen naar fam. 
Van den Oever, tel. 662510. 
 
Emmaüskring 
Op donderdag 23 mei komt de Emmaüskring bijeen in de consistoriekamer van de 
kerk. Vanaf 12.00 uur is de zijdeur van de kerk open en de eenvoudige, smakelijke 
lunch begint om 12.30 uur. Deze kring is bedoeld voor allen die zonder levensgezel 
hun weg gaan of vervolgen moeten. Er is volop gelegenheid om elkaar te spreken en 
elkaar te bemoedigen. Rond 14.30 uur wordt de middag afgesloten. 

 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 

 
Solidariteitskas 2019….. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk3cjK4NnPAhVEvRoKHb1VAXUQjRwIBw&url=http://plazilla.com/tagged/solidariteit&bvm=bv.135475266,d.ZGg&psig=AFQjCNGUAxLk8Ybk1DWBCkfEj2MqDqrWIw&ust=1476515840798727
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Vorig jaar ‘deden’ we de actie Solidariteitskas in september/oktober. We kiezen nu 
voor mei, meer in overeenstemming met de hetgeen de landelijke kerk beoogt. 
Misschien weet u het nog: De ‘centrale’ kerk in Utrecht legt elke gemeente, naar rato 
van het aantal leden, een soort van heffing op die bedoeld is voor financiële hulp aan 
zustergemeenten in Nederland die het financieel heel moeilijk hebben, structureel of 
tijdelijk. De Protestantse Gemeente te Heusden dient ook haar deel op te hoesten, 
daarom vraagt zij 10 euro van elk lid van onze gemeente. De helft van genoemde 10 
euro gaat ‘naar Utrecht’, de andere helft mag besteed worden in eigen gemeente. 
Deze actie, genoemd Solidariteitskas, wordt opgezet door het College van 
Kerkrentmeesters en uitgevoerd in mei. Een aantal gemeenteleden ontvangt hierover 
een brief per mail, de meeste leden wordt een brief aan huis bezorgd, nadat we 
iedereen in de gelegenheid hebben gesteld om bewuste brief zelf mee te nemen na 
het einde van een ‘mei’-kerkdienst. Wij vertrouwen weer op uw bereidwillige 
medewerking. Email: kerkrentmeesters@pgheusden.nl of mobiel 0653846221. 
 

 
 

Bestek en kleerhangers…. 
Hoe groot het kleine Mosterdzaadje was….. De Kring van Handvaardige Dames, 
verzameld onder de naam Het Mosterdzaadje, hield al even geleden, helaas, op te 
bestaan. We gaan nu niet heel haar historie opdiepen, maar dat ze, De Kring dus, 
veel betekend heeft voor de Heusdense kerk mag toch wel bekend zijn. Een van de 
laatste grote financiële bijdragen leverde men vorig jaar door het grootste deel te 
bekostigen van de nieuwe keuken in de consistorie (die dus naar grote tevredenheid 
functioneer t!). Wie dacht dat de pot toen echt leeg was daarna, heeft ’t mis. Er bleek 
toch nog een mooi bedrag voorhanden ! En dat bedrag is prima besteed: voor de 
Open Hof werd er nieuw bestek en nieuwe kleerhangers aangeschaft door de nu echt 
afzwaaiende bestuursleden van voorheen Het Mosterdzaadje. Ons kostersechtpaar 
stelt er prijs op dat zij langs deze weg ieder “mosterdzaadje” nog eens van harte 
bedanken voor deze mooie geste. Het College van Kerkrentmeesters sluit zich daar 
graag bij aan.  

 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften  
Via Ds. Verbaas 1x € 20,-- voor de kerk, van ouderling Anita de Hoop € 10,-- voor 
‘Oost-Europa’ en van ouderling Joop Nederlof € 25,-- voor HVD. Via de H.V.D. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc_eyhltXhAhVSL1AKHXiLD8QQjRx6BAgBEAU&url=https://deinterieurstickerzaak.nl/product/muurstickers-keuken-bestek/&psig=AOvVaw3V_oz-g9vEpYZqWU54Ln3S&ust=1555523352605374
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ontvangen 1 x € 5,-- bestemd voor de H.V.D. Het klinkt zo afgezaagd, maar de 
kerk, de kerkenraad is eenieder steeds weer dank verschuldigd voor alle gaven…! 
 
Gehouden collecten 
In de maand maart vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de ere-diensten 
met het totaalbedrag van € 5.091,17. 
.Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling: 
Collecten ten bate van Diaconie: 
Werelddiaconaat (Lebone Village)  € 303,23; IZB  € 257,78;  Kerk-in-Actie (40-
dagentijd) € 260,80; Kerktelefoon € 276,40 en ZOA  € 242,77. Verkoop paaseitjes 
t.b.v. Lebone Village € 476,90. 
De offerblokken voor  Lebone Village brachten  € 64,15 op en de kinderen brachten 
mee naar de Kindernevendienst  €  62,25.  
PS. Vorige maand meldden we abusievelijk dat de opbrengst van de offerblokken 
bestemd was voor ‘Make the Difference’, moest zijn: Lebone Village! Waarvan akte! 
Collecten ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Onderhoud pastorie € 153,35; Project Nieuwe Verwarming (2 coll.n.)  € 346,58; 
Biddag € 1.219,40; Onderhoud Beeld & Geluid  € 186,30; Onderhoud Orgel  
€ 241,76 en Instandhouding Eredienst € 999,50. 
De Kerkenraad dankt iedereen, jong en oud, die een bijdrage leverde aan deze 
resultaten.  
 
Komende collecten 
Zondag 5 mei is de collecte bestemd voor noodhulp als gevolg van de cycloon Idai. 
Idai trok een spoor van vernielingen op 15 maart in grote delen van Mozambique, 

Malawi en Zimbabwe en kostte aan honderden mensen het 
leven. Daarnaast zijn zeker 3 miljoen mensen getroffen en meer 
dan 500.000 mensen dakloos geraakt. Zij hebben dringend 
behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. 
De ziekte cholera breidt zich in rap tempo uit en voor 

hongersnood wordt gevreesd, de cycloon trof het gebied kort voordat duizenden 
boeren hun oogst naar binnen wilden halen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het 
internationale kerkelijk netwerk. Komt u ook in actie en helpt u de slachtoffers in 
Mozambique, Zimbabwe en Malawi? 
 
Zondag 12 mei zal er gecollecteerd worden voor de stichting Sport en Spel 
Gehandicapten. Deze stichting organiseert allerlei 
activiteiten voor personen met een verstandelijke 
beperking uit onze regio. Eén van de activiteiten is de 
organisatie rondom de Activo band, maar daarnaast is er 
onder andere ook een zwemclub en fysiofitness. Zo 
worden mensen met een verstandelijke beperking een 
sociaal netwerk en ontspanning aangeboden. Helpt u 
mee? 
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De zendingscollecte van zondag 19 mei is bestemd voor het door 
de ZWO 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 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 aan! 
 
De collecte van zondag 26 mei is bestemd voor Stichting De 
Ondergrondse Kerk. SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich 
inzet voor vervolgde christenen. De achtergrond en intensiteit van 
vervolging is overal anders. Soms is er sprake van actieve 
geloofsvervolging door de overheid of omgeving. In andere situaties 
kan de weerstand tegen christenen zich uiten in discriminatie en 
uitsluiting. SDOK zet zich in voor christenen in beide situaties en staat 
naast ze met praktische hulp en bemoediging om trouw te blijven in hun geloof. 
Voorbeelden zijn het geven van medische hulp na fysiek geweld, het steunen van 
gezinnen van christenen die vanwege hun geloof gevangen zitten, zorgen voor veilige 
plaatsen en pastorale zorg bij bedreiging van christenen en toerusten van vervolgde 
kerken met Bijbels en praktische hulpmiddelen om het Evangelie te blijven uitdragen. 
Als christenen in Nederland zijn we verantwoordelijk voor onze vervolgde broeders en 
zusters die lijden vanwege Zijn Naam.  
 

Op Hemelvaartsdag 30 mei wordt er gecollecteerd voor het 
plaatselijk jeugdwerk. Dit bijzonder belangrijk werk binnen onze 
gemeente brengt natuurlijk ook kosten met zich mee, die 
gedeeltelijk met de opbrengst van deze collecte kunnen worden 
bestreden. Hierdoor is het mogelijk dat er elke week crèche, 
Kindernevendienst en catechisatie is, elke twee weken 10plus club 
en elke maand Solid Friends. Het jaarlijkse kamp vormt een 
hoogtepunt voor onze jongeren met de jeugddiensten, zoals 

afgelopen kerst in de open lucht waarbij ook buitenkerkelijke jeugd en hun 
(groot)ouders worden aangesproken. Dit alles doen we met als doel het verhogen van 
de onderlinge band van onze jongeren met elkaar, God en onze gemeente. De 
christelijke vorming van onze jeugd en toerusting voor het leven met God en de 
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naaste is een verantwoordelijkheid voor onze hele gemeente. De jeugd is nu 
onderdeel van onze kerk en niet alleen de toekomst.   
 

KOMEN EN GAAN 

 

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente 

 
Vertrekkende gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 

 

VAN DE COMMISSIE ZWO 

 

Afsluiting project Make the difference, Kenia 
We zijn als ZWO groep dankbaar dat we de afgelopen 3 jaar voor dit project 
met Dick en Bernike van Mersbergen fijn samen hebben kunnen werken en als 
gemeente een totaalbedrag van € 13.000 voor dit mooie project hebben bijeen 
kunnen brengen.Dick en Bernike hebben een bedankbrief geschreven waaruit 
we de belangrijkste items weergeven: 
Helaas hebben we 26 mrt afscheid genomen van de leden van de ZWO. Jarenlang 
hebben we heel prettig samengewerkt, maar daar is nu een einde aangekomen. 
Tijd voor een nieuw project voor jullie als gemeente. Er is in de afgelopen jaren 
bijzonder hard gewerkt door de ZWO leden met het resul- taat van een totaal 
bedrag van  € 13.000 voor ons project. Dat is toch echt niet te geloven. Dit 
hebben we nooit durven dromen. Wat hebben we daar al veel mee kunnen doen. 
We willen u een idee geven waar het geld in grote lijnen voor gebruikt is en nog 
gaat worden gebruikt: 

 Renovatie lokaaltjes kleuters 

 Opknapbeurt gehele school (binnen- en buitenkant) 

 Schoolmateriaal en salaris leerkrachten 

 Glijbaan kleuters en basketbalmogelijkheden 

groteren 

 Start bibliotheek en voor de toekomst computerlokaal 

We zijn heel dankbaar dat we deze kinderen de mogelijkheid kunnen geven om 

naar school te gaan. Uw steun heeft heel veel impact gehad op de school. Het 

schoolgebouw kan er nu weer jaren tegen en genieten kinderen en personeel van 

een mooie school met goed onderwijs. U allen heel, heel hartelijk dank voor uw 

inzet en uw gaven. Wij zullen nog vaak aan u denken als we onze school 

bezoeken in Kenia, en zien wat er afgelopen tijd allemaal is gerealiseerd, dankzij 

uw hulp. Nogmaals dank. Hartelijke groet, Dick en Benike van Mersbergen 
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OVERIGE BERICHTEN 

 
 
Christelijke Vrouwenvereniging " de Ontmoeting " 
Ons jaarlijks uitje is op dinsdag 21 mei a.s. We vertrekken om 12.30 uur vanaf het 
Burchtplein, te Heusden. We zijn om ongeveer 18.30 uur weer terug. We hopen dat alle 
leden aanwezig zijn. 
 

JARIGEN 

 

Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden. 
 

INLEVEREN KOPIJ 

 

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

AGENDA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 2 mei Welkom aan Tafel 
Donderdag  9 mei Belijdeniscatechisatie 
Donderdag  16 mei Welkom aan Tafel 
Dinsdag 21 mei Uitje Chr. Vrouwenvereniging “De ontmoeting” 
Woensdag 22 mei Belijdeniscatechisatie 
Donderdag  23 mei Emmaüskring 
Vrijdag 25 mei  !0-plus en Solid Friends op kamp 
Zaterdag  26 mei !0-plus en Solid Friends op kamp 
Woensdag 29 mei Maandelijks avondgebed 
Woensdag  29 mei 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: 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. 
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, 5256 JK Heusden. T: 0416-662936. 
Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden 
 
Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz. 
Nel Rijneveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com 
 
Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT 
Oudheusden. T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com 

mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
mailto:huibdewaal@hotmail.com
mailto:vander.steenhoven@hotmail.com
mailto:fin.admi.pgheusden@gmail.com
mailto:Diaconiepgheusden@hotmail.com
mailto:nelrijneveld@hotmail.com
mailto:kasroos1@gmail.com

