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Nummer 875 Juni/Juli 2018 

MEDITATIE 

 
 

Vuurtongen 
 
Een idee. Stel nu dat we de kinderen in de Pinksterdienst uitnodigen naar voren 
te komen en dat we hun dan allemaal een kaarsje geven. (Iets veiligs natuurlijk, 
een waxinelichtje in een potje of zo.) We steken de kaarsje aan en vervolgens 
mogen de kinderen de brandende kaarsen omhooghouden, tot boven hun hoofd. 
(Misschien geven we de oudste kinderen wel een sterretje, dat zou helemaal mooi 
zijn.) En dan zullen de vuurtongen uit het Pinsterverhaal opeens zichtbare 
werkelijkheid zijn. En de vlammetjes zullen zorgen voor een twinkeling in de ogen 
van de kinderen.  
Vervolgens zal ik uitleggen dat mensen als kaarsjes zijn. Grote mensen en kleine 
kinderen. Mensen met een donkere en mensen met een lichte huidskleur. Mensen 
die van voetbal houden of van gamen, en mensen die liever een boek lezen. Rijke 
mensen en mensen die het wat minder breed hebben. Mensen die Nederlands, 
Duits, Engels, Frans, Spaans, Chinees of zelfs Brabants praten. Mensen met een 
grote en mensen met een kleine mond. Dappere mensen en mensen die een 
beetje angstig zijn. Zieke mensen en gezonde mensen. Allemaal zijn ze als 
kaarsjes die aangestoken kunnen worden. Dat gebeurt als mensen het goede 
nieuws van Jezus horen. Dan gaat er ergens in hen een vlammetje branden. Als 
je goed kijkt, kun je in hun ogen het vlammetje zelfs zien flakkeren. En daarna 
vraag ik de mensen in de kerk nog eens heel goed naar de kinderen te kijken.  
Misschien zijn er dan wel mensen in de kerk die het lampje van hun telefoon 
aanzetten en in de lucht houden, alsof het brandende kaarsjes zijn. Omdat zij ook 
het goede nieuws van Jezus hebben gehoord. Omdat ze net zo willen worden als 
de kinderen voor in de kerk met hun brandende kaarsjes. Maar dan moeten we 
de mensen wel vragen op Pinsteren hun telefoon mee te nemen naar de kerk. 
(Natuurlijk vergeten ze niet na de dienst het geluid weer aan te zetten.) En 
tenslotte zingen we samen een liedje van Elly en Rikkert: Vuur uit de hemel breng 
vuur in mijn hart. 
Het lijkt mij een mooi idee. Laten we het gewoon proberen. Neem uw telefoon 
maar mee op Eerste Pinksterdag. Dan krijgen we dit jaar echt Pinkstervuur in de 
kerk te zien.     
 
Ds. F. W. Verbaas  
      
  

 

KERKDIENSTEN  
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Zondag  2 juni 
10.00 uur Dr. A.F. Troost, Ermelo                         10+club 
17.00 uur  Ds. M.H. Vastenhout, Eethen 
 Collecten: 1. Roosevelthuis  2. Project Nieuwe Verwarming     
 Crèche: Carin Zuidema en  Eline Breen 
 Kerkauto: Dhr. C. van de Water (telefoon 661261) 
 
Zondag  9 juni, Pinkteren 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, Belijdenisdienst   
17.00 uur Ds. D. Schinkelshoek, Veenendaal 
 Collecten: 1. Werelddiaconaat 2. Plaatselijk Kerkenwerk      
 Crèche: Miranda van den Boogaard en Ineke van Ballegooijen 
 Kerkauto:  Dhr. J. van der Mooren (telefoon 691588) 
 
Zondag  16 juni 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, Viering Heilig Avondmaal              10+club 
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas  
 Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat  2. Project Nieuwe Verwarming    
 Crèche:  Loes Vos en  kids Vos 
 Kerkauto: Dhr. B.R. Bouman (telefoon 691133) 
 
Zondag  23 juni 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, doopdienst 
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas, Jeugddienst 
 Collecten: 1. Stichting Ontmoeting  2. Onderhoud Kerkgebouw    
 Crèche: Koen van der Weegen en  Larah Hettema 
 Kerkauto:  Dhr. H. de Weerd (telefoon 0183-442550) 
 
 
Zondag  30 juni 
10.00 uur Ds. D.J. Versloot, Woerden, overstap van KND naar 10+club  
17.00 uur Ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen 
 Collecten: 1. Stichting De Hoop 2. Onderhoud Orgel     
 Crèche: Marieke Rijneveld en  Luca Rijneveld 
 Kerkauto: Dhr. Kuijsten (telefoon 662026) 
   

 
 
 
Zondag  7 juli 
10.00 uur Dr. A.F.Troost Ermelo  
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17.00 uur Mevr. Ds. H.B. Graafland, Veenendaal 
 Collecten: 1. De Regenboog 2. Plaatselijk Kerkenwerk      
 Crèche: Sarina Nieuwkoop en  Sonja van Dis 
 Kerkauto:  Dhr/ Mevr. Bouman (telefoon 533904) 
 
Zondag  14 juli 
10.00 uur Ds. A.W.W.de Ruiter, Wijk en Aalburg  
17.00 uur Dr. A. Vos, Dordrecht 
 Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat  2. Onderhoud Kerkgebouw                
Crèche: Anoeska Timmermans en  Esmee Timmermans 
 Kerkauto: H.J. de Waal (telefoon 662568) 
 
Zondag  21 juli 
10.00 uur Ds. H.J. van Kapel, Waspik  
17.00 uur Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout 
 Collecten: 1. HGJB 2. Onderhoud pastorie     
 Crèche: Tineke Nieuwkoop en Marijke Nieuwkoop  
 Kerkauto: De Fijter (telefoon 696494) 
 
Zondag  28 juli 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas 
 Collecten:1.Hospice Fr. de Wind 2. Project Nieuwe Verwarming                  
                    Crèche: Anita Timmermans  en  Ayse Timmermans 
 Kerkauto: Dhr. P. van der Mooren (telefoon 692370) 
 

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  

 
Pinksteren, belijdenisdienst  
Ook dit jaar zal het Pinksterfeest extra feestelijk zijn omdat een aantal gemeenteleden 

op Eerste Pinksterdag geloofsbelijdenis zal doen. De belijdenis-
catechisanten vormden dit jaar opnieuw een betrokken en hartelijke 
groep. Bij het schrijven van deze kopij, halverwege mei, is nog niet 
duidelijk wie van hen belijdenis zullen gaan doen. U merkt, het is geen 
beslissing die lichtvaardig wordt genomen. In de zondagsbrieven van 2 
juni zullen de namen van hen die belijdenis zullen doen bekend worden 
gemaakt. Op de zondag na Pinksteren, 16 juni, hopen we samen met de 

nieuwe lidmaten voor het eerst het Heilig Avondmaal te vieren. (FWV)  

Pinksterontbijt voor Zuid-Afrika in de Open Hof 
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U heeft het vast al wel gehoord, maar wij, een groep van de Solid Friends, gaan 
in de zomer van 2020 naar Lebone Village een kindertehuis in Zuid-Afrika. Wij 
houden op zondag 9 juni een super gezellig pinksterontbijt met overheerlijke 

broodjes en beleg. Dit doen we voor de fruitbomen die we willen 
gaan planten in Zuid-Afrika. Het ontbijt vindt plaats van 8.30-9.30 
uur in de Open Hof (Breestraat 10). De prijs is € 5,-- voor 
volwassenen en € 2,50 voor kinderen t/m 8 jaar. Wij zouden het 
erg leuk vinden om u te zien op 9 juni. Inschrijven kan via de 
lijsten achterin de kerk. U kunt u inschrijven tot 5 juni. Voor 

vragen kunt u terecht bij ons. Met vriendelijke groet,  De jongeren van de Solid 
Friends. 
 
Lied van de Maand juni: Lied 695.  
Lied 695 is een lied dat in 2015 al eens Lied van de Maand is geweest: Heer, raak 
mij aan met uw adem. Een prachtig lied, dat het verdient opnieuw met aandacht 
gezongen te worden. Het gaat om een gevoelig, bijna mystiek lied over de heilige 
Geest van een Finse dichteres en een Finse componist. Het beeld van aangeraakt 
worden door Gods adem verwijst naar Genesis 2:7 en tegelijkertijd 
naar de schildering van Michelangelo in de Sixtijnse kapel, waar dit 
inblazen als aanraking wordt voorgesteld. In de 2e strofe hoort 
men een echo uit de Confessiones van Augustinus: ons hart is 
onrustig tot het rust vindt in u. De Geest heelt en geneest. De Geest vuurt aan 
(3), verheldert en verbindt (4) en doet ver zien en zegent (5). Enerzijds 
traditionele thema’s maar wel in onverwachte woorden, en op een indringende 
melodie. Bovenstaande informatie over Lied 695 vond ik op de website 
www.kerkliedwiki.nl. Daar kunt u het lied ook afluisteren. (FWV) 
 
Doopdienst op zondag 23 juni  
In de ochtenddienst van zondag 23 juni hopen wij getuige te zijn van de doop 

van drie kinderen. Het gaat om: Diede Mathé Rabindranath, 
zoon van Roy en Lotte Brandenberg en broertje van Melle en 
Veerle (Ravelijn 24a, 4285 ED Woudrichem); om Hannah 
Hendrika Aartje, dochter van Maikel en Lianen van Breemen, 
zusje van Lilly en Maud (Mgr. van Kesselstraat 26, 5152 AX 
Vlijmen); en om Jaïra, dochter van Roxani en Simon Rijneveld, 

zusje van Micha (Grotestraat 45, 5158 NA Heesbeen) 
 
Voorbereidende avond Taizéreis op 12 juni    
Een groep van twaalf ‘pelgrims’ zal van 12-18 oktober naar de oecumenische 
kloostergemeenschap in het Franse dorpje Taizé reizen. Twaalf is een mooi 
apostolisch getal, maar mochten er gemeenteleden zijn die eigenlijk niet goed 
meer weten waarom ze zich niet hebben aangemeld: hoe meer zielen, hoe meer 

http://www.kerkliedwiki.nl/
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vreugd. Op woensdag avond 12 juni houden we een informatieve en voor-
bereidende avond in de Open Hof, aanvang 20:00 uur. (FWV) 
 
Zomervakantie predikant 
Van maandag 24 juni tot en met maandag 22 juli hoop ik zomervakantie te 
hebben. 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  

 

In memoriam Rien Donker 
Op vrijdag 26 april overleed in het ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch ons 
gemeentelid dhr. Rien Donker op de leeftijd van 78 jaar. Samen met zijn vrouw 
Marry en zijn dochters leefde Rien mee met onze gemeente, vanaf ongeveer 
1990. De ziekte en het overlijden van Marry drukten een stempel op het gezin. 
Toen de dochters uitgevlogen waren, betrok Rien een seniorenwoning in 
Meeuwen. Naar de kerk gaan in Heusden ging niet zo makkelijk meer, trouw 
luisterde Rien mee met de kerktelefoon. Zijn gezondheid was broos, maar als het 
enigszins ging, nam Rien deel aan de korte Avondmaalsvieringen in Huize 
Antonius. Twee weken voor Pasen bleek opnieuw een ziekenhuisopname 
noodzakelijk. Rien mocht weliswaar naar huis, maar er wachtte een operatie aan 
zijn voet. Die vrijdag werd de pijn zo hevig, dat er opnieuw een opname in het 
ziekenhuis volgde. Rien bleek heel erg ziek te zijn en overleed diezelfde vrijdag. 
Een groot verdriet voor zijn kinderen en naaste familieleden die hem missen 
zullen. De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden op de begraafplaats te 
Heusden, waar zijn vrouw al zolang begraven ligt, in de aarde gezaaid.  In de 
kerkdienst van zondag 28 april hebben we Rien Donker herdacht en zongen 
Psalm 116 vers 1 en 3. Dit vertrouwen wensen we zijn kinderen en naaste 
familieleden toe. (Ouderling Nel Rijneveld) 
 
In memoriam Hans Jansen 
Op woensdag 8 mei overleed Johannes Gerardus Bernardus Jansen op 87-jarige 
leeftijd. Hans Jansen werd geboren in Groenlo in een Rooms katholiek gezin, 
studeerde theologie, geschiedenis en filosofie en promoveerde in 1960 in Rome. 
In 1966 ging dr. Jansen over naar de Nederlandse Hervormde kerk, werd 
predikant en later bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van christelijke 
literatuur over jodendom en christendom. De strijd tegen het antisemitisme liep 
als een rode draad door zijn leven. In 1980 publiceerde hij het eerste deel van 
wat een geruchtmakend boek zou worden: Christelijke Theologie na Auschwitz, 
waarin hij sporen van anti-semitisme in de christelijke traditie blootlegde. 
Ongeveer twintig jaar geleden kwamen Hans en Topy in Heusden wonen, zij 
behoorden tot de ‘buren van de kerk’, maar ook als bezoekers en meelevende 
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leden. Hans bleef tot op zeer hoge leeftijd actief en hanteerde een vruchtbare 
pen. Zeer plotseling kwam het overlijden. Zaterdag 11 mei was de begrafenis na 
een afscheidsdienst in onze kerk. We leven mee met allen die Hans Jansen 
missen, in het bijzonder denken we aan Topy. (Ouderling Nel Rijneveld en FWV)  
 
 

UIT DE PASTORIE 

 
De zomer ligt in het verschiet. Of hij net zo warm en droog en langdurig gaat worden 
als vorig jaar, weten we nog niet. Dat onze kerkelijke activiteiten op een lager pitje 
komen, weten we wel. Overigens gaat de kerk nooit met vakantie: ook in de zomer 
houden we op zondag de lofzang gaande, ouderlingen en diakenen en andere 
vrijwilligers gaan rustig door met hun werk, en achter de schermen werkt de 
kerkenraad allerlei plannen uit zodat we na de zomer weer een interessant 
winterprogramma kunnen aanbieden.  Wat mijzelf betreft: ik hoop met Marianne weer 
te gaan kamperen in Frankrijk. Met blote voeten door het gras lopen, tijd om te lezen 
en te niksen, genieten van het eenvoudige leven, uitrusten, opnieuw ontdekken hoe 
mooi Gods schepping is! Ik wens u allen, vakantiegangers en thuisblijvers, een mooie 
zomer. Hartelijke groet, ook namens Marianne, ds. Frans Willem Verbaas 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 
De kerkenraad houdt zich bezig met het dagelijks bestuur van onze gemeente, 
maar de kerkenraad houdt zich ook bezig met de langere termijn. Twee projecten 
zijn interessant om te vermelden. De kerkenraad heeft een werkgroep aangesteld 
die in de komende maanden na zal denken over de vraag hoe wij een ‘veilige 
gemeente’ kunnen zijn. Bij ‘veilige gemeente’ moet u denken aan een gemeente 
waarin wij zorgvuldig met elkaar omgaan en waarin duidelijk is welke grenzen er 
gelden in de omgang met elkaar. Heel wat kerkelijke gemeenten hebben 
inmiddels zo’n plan. We hopen daarvan gebruik te kunnen maken, want waarom 
zou je het wiel telkens opnieuw uitvinden? Een tweede project is het schrijven 
van een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2023. Om tot beleid te komen, 
moeten er eerst beleidskeuzes worden gemaakt. Waar hopen wij als gemeente te 
staan in 2023, en wat is er nodig om daar te komen? Ook voor dit project heeft 
de kerkenraad een commissie in het leven geroepen. Uiteraard zal deze 
commissie u als gemeente betrekken bij het bezinningsproces dat aan het 
schrijven van een nieuw beleidsplan voorafgaat. (FWV)  
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 
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Laatste Avondgebed voor de zomer op woensdag 26 juni. 
Op woensdagavond 26 juni houden we het laatste maandelijkse avondgebed van 
dit seizoen. Na de zomervakantie, op woensdag 26 september, pakken we de 
draad weer op. Het avondgebed houden we in het koor van de kerk, begint om 
19:15 uur en duurt ongeveer een half uur. (FWV) 
 
Toekomstplannen rond het Leerhuis   
In het Leerhuis is de afgelopen periode het Bijbelboek Genesis besproken. Ik wil 
voorstellen om in het nieuwe seizoen in het Leerhuis een aantal teksten en 
preken van de belangrijke kerkvader Augustinus te gaan lezen. Augustinus leefde 
lang geleden, van 354 tot 430 in Noord-Afrika, maar met zijn geschriften heeft hij 
tot op de dag van vandaag een stempel gedrukt op de kerk en de geloofsleer. En 
wat kon de man prachtig preken en schrijven! Ik ben sinds een jaar bezig met de 
voorbereidingen van een boek over Augustinus, dus ik zit inmiddels goed ‘in de 
stof’ en wil die kennis dan graag met geïnteresseerden delen. Of de Bijbel-
gespreks kring in oude vorm na de zomer weer van start zal gaan, is iets wat nog 
zal worden besproken met o. a. de bezoekers van het Leerhuis. Tot zover enkele 
(nog niet definitieve!) plannen voor het nieuwe seizoen. (FWV) 
 
 
 
Deltakring gaat na de zomer verder als Open Cirkel   
De Deltakring, gespreksgroep voor jongvolwassenen, heeft jarenlang in onze 
gemeente gedraaid.  De Deltakring is twee jaar geleden tijdelijk stilgelegd, toen we 
begonnen aan het project: Lees de hele Bijbel in een jaar. Een aantal deelnemers aan 
de Deltakring wilde graag aan dit project meedoen, en ook een gelovig mens kan nu 
eenmaal niet alles tegelijk. Inmiddels is besloten om de Deltakring na de zomer weer 
uit zijn slaap te wekken, maar onder een nieuwe naam: Open Cirkel. Vanwaar deze 

naam? De vernieuwde gesprekskring wil een cirkel vormen 
waarin ieders bijdrage even belangrijk is. Maar deze cirkel zal 
ook open zijn, omdat we geen gesloten groep willen vormen 
en omdat we ons met een open blik op geloofs-en 
levensvragen willen richten.  Daarbij komt het mooi uit dat we 
zowel in de consistorie als in de bovenkamer van de kerk de 
beschikking hebben over twee zeer grote ronde tafels...  De 
Open Cirkel zal zich richten op geïnteresseerden van 20-45 
jaar, al gaan we bij de ingang natuurlijk geen paspoorten of 

doopbewijzen controleren. Aan de hand van een boek of een serie vooraf vast-
gestelde thema’s zal de Open Cirkel in het seizoen 2019-2020 zesmaal bij elkaar 
komen: driemaal tussen zomer en kerst en driemaal tussen kerst en zomer. In de 
zomermaanden zullen gemeenteleden uit de bewuste leeftijdsgroep (o.a. doopouders 
en belijdeniscatechisanten van de afgelopen jaren) alvast worden benaderd. Er is een 
voorlopige datum geprikt waarop we voor het eerst samen zullen komen: donderdag 
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26 september. We openen de Open Cirkel dan met een maaltijd. De definitieve datum 
wordt in de Vigilate van augustus bekend gemaakt. Wordt dus vervolgd. (FWV)   
 

  

VAN DE DIACONIE  

 

Van de diaconie 
Sam’s kledingactie voor mensen in nood op zaterdag 20 april 
j.l. heeft maar liefst 96 zakken aan textiel opgeleverd. Daar 
zijn we ontzettend blij mee. Door uw hulp zijn weer veel 
mensen voorzien van goede kleding en hebben weer hoop op 
een betere toekomst.Dank voor het ‘Samen goed zijn voor 
elkaar’. 

 
Open Emmaüs koffiemorgen 
Op donderdag 6 juni is er weer een gezellige open koffiemorgen in de consistorie 
van de kerk. (Er wordt ook thee geschonken!). De morgen wordt geopend om 
10.00 uur en iedereen die het gezellig vindt, elkaar op een ongedwongen manier 
te ontmoeten is van harte welkom.  
 
 
Emmaüskring 
De Emmaüskring, die speciaal bedoeld is voor degenen die zonder levensgezel 
hun weg door het leven gaan of vervolgen moeten, komt bijeen op donderdag 27 
juni. Vanaf 12.00 uur is de zijdeur van de kerk open en de eenvoudige, smakelijke 
lunch wordt om 12.30 uur geserveerd. Na de lunch wordt er samen gezongen, 
een bezinnend onderwerp besproken, ervaringen gedeeld en elkaar bemoedigd. 
Van harte welkom, ook om eens een keertje een bijeenkomst mee te maken. 
Rond 14.30 uur wordt de middag afgesloten. 
 
Welkom aan tafel 
In de week na Pinksteren is er weer Welkom aan tafel in buurthuis De Schakel. 
Op donderdag 13 juni verwachten we alle gasten voor een extra feestelijke 
maaltijd. Vanaf 17.00 uur is de grote zaal van het buurthuis open en wordt u 
ontvangen met een welkomstfrisdrankje. Om 17.30 uur wordt de maaltijd 
geopend. Wanneer u onverhoopt verhinderd bent, wilt u dan even bellen naar 
fam. Van den Oever, tel. 662510. De eigen bijdrage is € 5,00. Heel graag tot 
ziens! 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  
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Informatiegids 2018/2019 
Misschien ten overvloede, maar als u eens een keer wilt weten wie 
bijvoorbeeld uw ouderenpastor is, of hoe u de HVD kunt bereiken, of 
wat u moet doen als u een kindje wil laten dopen: kijk dan ‘ns in de 
Informatiegids van onze Gemeente…Een schat van feitelijke 
gegevens zijn opgenomen in de geactualiseerde Gids. Hoewel 
vandaag de dag nog een vrij ‘droge’ opsomming van informatie, kan 

de Gids toch letterlijk een gids zijn om uw weg te vinden in het gemeentelijk reilen en 
zeilen… Die Gids is (natuurlijk) te vinden op de website: pgheusden.nl  en daar kunt u 
die dan downloaden. Maar als u geen internet heeft, of als u vindt dat deze Gids een 
mooi naslagwerkje is om fysiek bij de hand te hebben (en u kunt ‘m niet zelf 
downloaden en printen), laat dat dan even weten, hetzij aan een der kerkenraads-
leden, hetzij aan de koster. U ontvangt dan een geprinte versie van deze 

Informatiegids. U kunt ook een e-mailtje sturen aan info@pgheusden.nl 
 

De Catharijnekerk 
Een beetje uitdagende titel boven dit stukje…   Want we schrijven toch altijd de Grote- of 

Catharijnekerk? Inderdaad, en dat was zo bedacht om onderscheid te 

maken tussen nog een kerk die genoemd is naar de beschermheilige van 

Heusden, St. Catharina van Alexandrië (Catharina wordt altijd afgebeeld 

met een rad: zie wapen van Heusden). Die andere Catharijne – of 

Catharina kerk was de Rooms-Katholieke kerk aan het Burchtplein. 

‘Was’, want die kerk is geen kerk meer. Want toen pastoor Dieter 

Hedebouw van de Parochie Wonderbare Moeder in oktober verleden jaar 

aan de pers meldde dat de kerk verkocht was aan een projectontwikkelaar, was die kerk 

geen kerk meer. Het wordt een appartementengebouw. Met het ‘geen-kerk’ meer zijn van 

de (St.) Catharinakerk is de noodzaak weggevallen om nog een onderscheid te maken: er 

is nu (helaas) nog maar 1 kerk die vernoemd wordt naar de beschermster van Heusden… 

Daarom spreken we voortaan over de Catharijnekerk, hiermee bedoelend die oude of 

grote kerk in hartje  Heusden. Officieel staat de Catharijnekerk aan de Burchtstraat maar 

Catharijn staat eigenlijk liever aan het Kerkstraatje en nog liever aan de Catharinastraat…. 

De Catharijnekerk: een grote kerk!  

mailto:info@pgheusden.nl
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Het College van Kerkrentmeesters zoekt met SPOED een 
webmanager (v/m) (vrijwilliger) 

die, als een spin in het web, de diverse informatiestromen vanuit de 
kerkenraad, colleges, commissies, etc  naar gemeenteleden en onze 
samenleving  via website en social media kan beoordelen, corrigeren, 
coördineren, in goede banen leiden. Dit houdt natuurlijk ook in dat de 
inhoud van de website actueel blijft, ‘nieuw’ nieuws op tijd geplaatst, 
‘oud’ nieuws tijdig wordt verwijderd. Zij/hij wordt het aanspreekpunt 

voor de externe websitebouwer die verantwoordelijk is voor het 
probleemloos technisch functioneren van de website.  

Heb jij zin om ons te helpen met het in de lucht houden van onze 
website? Heb jij een paar uurtjes per week om achter je eigen laptop 

die nuttige klusjes te klaren voor onze kerk?  Stuur dan je reactie 
gericht aan ‘Commissie Communicatie’ naar 

kerkrentmeesters@pgheusden.nl 
Als je nog vragen hebt, stuur ’n mail naar genoemd adres. 

 
per ommegaande antwoord. 

 
 

 

Project Groene Kerk Heusden 
Al enige tijd geleden is het project Groene Kerk van start gegaan. Nicolien 
Luitwieler, Anita de Hoop en Wim Bok hebben een visie geformuleerd en dat 
besproken met het College van Kerkrentmeesters. Er is een planning gemaakt en 
er is nagedacht over de communicatie. De volgende stap zal zijn dat er zichtbare 
en minder zichtbare acties zullen plaatsvinden. Kleine stapjes (geen plastic 
roerstaafjes meer) maar ook grotere en minder zichtbare stappen (bijdrage aan 
diaconale projecten, oriëntatie op en aanschaf van een nieuwe kachel, 
energieverbruik in beeld brengen). We zullen ons de tijd laten adviseren en 
informeren door (externe) deskundigen en gaan onze eigen ecologische footprint 
in kaart brengen. Ook gaan we de eerste stappen zetten in de oriëntatie op een 
nieuw klimaat-beheersings-systeem. 
 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 

Via Ds. Verbaas: 1 x € 20,--. Via diaken Gera van Alphen € 25,-- (bank) voor 
Geloven in Spangen en voor (bomen voor) Lebone Village € 50 (bank). Van 
ouderling Willy van der Laan € 20,-- voor de kerk en van ouderling Nel Rijneveld  
€ 10 voor de Emmauskring (‘open koffie-ochtend’). Via de H.V.D.ontvangen 2 x  
€ 10,-- bestemd voor de H.V.D.  
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In kontanten ontvingen we van ouderling Anita de Hoop € 10,-- voor Hulp voor 
Oost-Europa en via kerkrentmeester Hans Verschoor € 30,-- voor de WinterFair. 
Het klinkt zo afgezaagd, maar de kerk, de kerkenraad is eenieder steeds weer 
dank verschuldigd voor alle gaven…! 
Acties De Plantenmarkt voor Lebone Village leverde € 1.294,70 op en de Actie 
Paaseitjes (voor hetzelfde doel) € 702,70. Voor de Kaarten voor Gevangenen 
doneerde u € 17,95. 
 
Gehouden collecten 

In de maand april vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de erediensten 
met het totaalbedrag van € 4.361,41 
Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling: 
Ten bate van Diaconie: Hulp Oost-Europa  € 309,77; JOP  € 270,65;  Plaatselijk 
Ouderenwerk € 123,65; Avondmaalscollecte (Geloven in Spangen) € 431,25; De 
Herberg € 509,65 en Vakantieweek Gehandicapten  € 250,00 
De offerblokken voor  Lebone Village brachten op  € 40,75 en de kinderen 
brachten mee naar de Kindernevendienst  € 80,95.  
Ten bate van College van Kerkrentmeesters: Paascollecte € 436,72; Project 
Nieuwe Verwarming € 220,40; Plaatselijk Kerkenwerk € 130,90; Onderhoud 
Kerkgebouw  € 226,35; Onderhoud Kerktuin € 193,45 en Instandhouding 
Eredienst € 1.136,92. De Kerkenraad dankt iedereen, jong en oud, die een 
bijdrage leverde aan deze resultaten.  
 
Komende collecten 
Zondag 2 juni collecteren we voor het Roosevelt-paviljoen in het Nieuw Hydepark van de 

PKN. De deuren van het Nieuw Hydepark in Doorn staan open voor 
mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. Ze zijn ziek of 
hebben een beperking, waardoor ze niet zelfstandig ertussenuit 
kunnen. Graag wil de Protestantse Kerk de zorg nog kleiner maken en 
goedkopere vakanties bieden aan mensen die het bedrag moeilijk op 
kunnen brengen. Want juist in tijden van hectiek en grote zorg om een 
ander mag de grootte van de portemonnee niet bepalend zijn voor rust 
en aandacht. We hopen met elkaar voldoende geld bijeen te brengen 

om de vakantiekosten per week voor gasten terug te kunnen brengen. Helpt u mee?    

                                          
In de ochtenddienst van zondag 9 juni collecteren we voor het Werelddiaconaat. De Bijbel 
is steeds slechter verkrijgbaar in China en voor mensen van het platteland te duur. Ook zijn 
er veel minderheidsgroepen voor wie de voertaal geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt met 
subsidies om bijbels betaalbaar te maken en bij Bijbelvertaling in 
minderheidstalen. In de provincie Yunnan bijvoorbeeld wonen veel 
christenen die tot etnische minder-heidsgroepen behoren. Eén van die 
groepen is de Witte Yi, een groep van 67.000 mensen van wie 60 
procent christen is. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het 
belangrijk om een eigen Bijbel te hebben. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu 



 12 

aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met uw bijdrage aan deze 
Pinksterzendingscollecte maakt u het onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude 
Testament vertaald wordt.                                      
Op zondag 16 juni en 14 juli is de collecte bestemd voor het plaatselijk diaconaat. Nog 

steeds is er hulp nodig voor enige gezinnen en personen die om geheel 
uiteenlopende redenen (tijdelijk) financiële of maatschappenlelijke 
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, ouderen en gehandicapten 
werk en wordt ook de jeugd binnen onze gemeente niet vergeten. 
Zondag 23 juni is de collecte voor de Ontmoeting. Vastgelopen mensen worden door 
Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Ontmoeting leert hen om 

weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te 
onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze 
weer perspectief in hun leven. Vrijwilligers en medewerkers 

zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens door een luisterend oor en praktische 
begeleiding te bieden of door ondersteunende taken te verrichten. De ontmoetingen van 
Jezus Christus met anderen stimuleert om zonder aanzien des persoons de naaste lief te 
hebben. Helpt u mee? 
Zondag 30 juni is de diaconie collecte bestemd voor Stichting De Hoop. Stichting De Hoop 
is een instelling voor evangelische hulpverlening. Depressie, angsten, 
verslavingen… Het zijn problemen waar heel wat mensen, jong en 
oud, in hun leven tegenaan lopen. De Hoop biedt hulp, zowel bij milde 
als bij ernstige problematiek. Als het gaat om psychische problemen of 
verslavingsproblemen, of een combinatie van beiden. Er zijn poliklinieken in Amersfoort, 
Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen. De Hoop biedt deskundigen die 
bewogen zijn vanuit de liefde van Christus! De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw 
leven. Wij hopen op uw bijdrage te kunnen rekenen. 
Zondag 7 juli zal er gecollecteerd worden voor de “Regenboog Groep”. Al 
meer dan 40 jaar geleden ontfermde dominee Wouters zich over 
verslaafde dakloze jongeren in het Vondelpark. Nu is de 
“Regenbooggroep” uitgegroeid tot dé Amsterdamse vrijwilligers 
organisatie voor hulp aan de aller kwetsbaarsten. Regenboogvrijwilligers 

en medewerkers ondersteunen mensen in (sociale) armoede, zodat zij 

beter in staat zijn om zelf vorm en inhoud te geven aan hun eigen leven. De thema’s waar 

De Regenboog zich mee bezig houdt zijn: armoede, eenzaamheid, dak- en thuislozen,  re-

integratie, verslaving & psychiatrie. Helpt u mee? 

De collecte van zondag 21 juli is bestemd voor de Hervormd Gereformeerde Jeugd bond 
(HGJB). De HGJB wil jongeren in beweging zetten om Jezus te (gaan) 
volgen. Daarom gáát de HGJB voor jongeren. Of nauwkeuriger 
geformuleerd: voor jongeren in de gemeente. Want de christelijke 
gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God 
van het verbond. Gelooft u ook dat jongeren voor hun behoud Christus 
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nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem? 
Steun dan de HGJB, zodat ze hun werk onverminderd voort kunnen zetten. 
Op zondag 28 juli collecteert de diaconie voor Hospice Francinus de Wind in Waalwijk. 
Afronding van het leven in de eigen vertrouwde omgeving heeft voor veel mensen hoge 
prioriteit. Niets kan de huiselijke warmte van thuis vervangen. Toch zijn er situaties waarin 
thuis sterven niet haalbaar is. In zo'n situatie kan opname in een 
hospice de oplossing zijn. De term hospice is afgeleid van het Latijnse 
woord "hospitium" en staat voor een gastvrije locatie. Dit is precies 
wat de stichting Hospicezorg Waalwijk e.o. met Hospice Francinus de 
Wind wil nastreven: een warm en waardig alternatief bieden voor 
thuis, waar terminale patiënten op hun eigen wijze de laatste fase van het leven kunnen 
doorbrengen. Hospicezorg is geen vanzelfsprekendheid, steun daarom deze collecte. 
 

KOMEN EN GAAN 

 
Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente 
De heer J.G. Bouman en mevrouw M.M. Bouman-Mans van Groeneweg 17; 4261RG Wijk 
en Aalburg naar Bagijnhof 5; 4264AZ Veen 
Mevrouw A.S. Bouman van Groeneweg 17; 4261RG Wijk en Aalburg naar Bagijnhof 5; 
4264AZ Veen 

  

VAN DE JEUGD 

 
Uitje Kidsclub 
Zaterdag 1 juni is het jaarlijkse uitje van de Kidsclub voor alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Om 10.00 uur vertrekken we vanaf de kerktuin en om ongeveer 14.00 
uur kunnen jullie daar weer opgehaald worden. Aanmelden kan tot en met 30 mei via 
kidsclub@live.nl en er wordt op je gerekend. De eigen bijdrage is € 3,00. Graag kleren 
aantrekken, die tegen een stootje kunnen en een handdoek meenemen, want je kunt nat 
worden. Graag tot ziens! 
 

Jeugdwerk: terug- en vooruitblikken 
Naast de ‘normale’ activiteiten zoals crèche en kindernevendienst zijn er deze 
maanden meerdere activiteiten vanuit het jeugdwerk. In april waren er twee avonden 
over ‘geloven en vieren met peuters en kleuters’. We hebben met elkaar gedeeld 
en van elkaar geleerd. Ik wil alle aanwezigen bedanken voor deelname of bijdrage! 
Over twee jaar hopen we weer nieuwe avonden te organiseren. In het weekend van 
25 & 26 mei is een groep van 36 (!) jongeren en 8 leiding op kamp geweest. EO-
jongerendag, strandactiviteiten, avontuurlijke expedities en iedereen lag natuurlijk 
keurig op tijd in bed (;)). De zondag vierden we bij ‘geloven in Spangen’. Dat was 
heel bijzonder! Het was een super gezellig weekend, tot volgend jaar!  De jongeren 
van Solid Friends zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met de eerste 
acties. De paaseitjes en plantenmarkt waren een groot succes. Inmiddels hebben ze 
ongeveer € 3000,-- opgehaald voor de fruitbomen in Lebone Village. Ze hopen dat 

 

mailto:kidsclub@live.nl
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u zich massaal aanmeldt voor de volgende actie: het pinksterontbijt op 9 juni!  Op 1 
juni is er een gezellige activiteit van de kidsclub en zondag 23 juni een bijzondere 
jeugddienst. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Net voor de zomervakantie 
maken op 30 juni meerdere tieners van de Kindernevendienst de overstap naar 
10+club! We zien uit naar deze mooie momenten.  
Nadieh Schouten heeft de coördinatie van de crèche overgenomen van Sonja van 
Dis. Sonja, bedankt voor je jarenlange inzet voor deze jongste groep en Nadieh 
veel plezier en succes! Tenslotte wil ik alle leiding van de jeugdgroepen en 
jeugdcommissies hierbij bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen! (Nicolien 
Luitwieler) 
 

 

INLEVEREN KOPIJ 

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

 

AGENDA   

 

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  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
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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, 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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