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Nummer 876 augustus 2019 

MEDITATIE 

 
 

Nooit gesloten 
In het dorp van mijn jeugd 'vierden' we elk jaar volgens oud gebruik Luilak. Jongelui  
  fietsten met snerpende busjes achterop de bagagedrager door het dorp tijdens de 
nacht en vroege ochtend van vrijdag op zaterdag vóór Pinksteren. Er werd geklep-
perd met brievenbussen en luid geroepen: 'Luilak!' Soms ging deze onschuldige 
baldadigheid wat verder. Zo werd een keer een bord bij een winkel weggerukt en voor 
de kerkdeur geplaatst. De koster ontdekte de volgende morgen dit 'werk der 
duisternis' en las: 's Zondags gesloten! De kerkenraad kon de creatieve humor van de 
belhamels niet waarderen en haalde er de plaatselijke diender bij. 
Och, ze hadden eens moeten weten! Zo'n dikke vijftig jaar later zouden veel kerken 
niet alleen 's zondags, maar ook door de week worden gesloten. Veel van die 
gebouwen zijn, zo konden we onlangs lezen in Trouw, omgetoverd tot fitnesscentra of 
warenhuizen, waar nu vaak het bordje 's Zondags geopend voor zal staan. 
 
Zonder diep in te gaan op hoe het zo gekomen is, stellen we in ieder geval vast dat 
het triest en jammer is dat veel gemeenten zo klein zijn geworden dat ze de kosten 
van een duur gebouw niet meer kunnen opbrengen. De kerkgemeenschap verliest zo 
een ontmoetingsplaats en moet elders onderdak zien te vinden, los van het feit dat 
een soms eeuwenoud onderdeel van ons cultureel erfgoed teloorgaat. 
 
Moeten we alleen maar treurig zijn nu de kerk, vooral als instituut, uit het centrum 
van de macht verdwijnt? Hoe gek het misschien ook klinkt, ik denk van niet. Want – 
om toch een oorzaak te noemen - ligt daar niet een deel van de pijn van veel 
kerkverlaters? Zij associëren de kerk vaak met macht, en niet volledig ten onrechte. 
Een macht die eeuwenlang her en der is uitgeoefend om mensen onder de duim te 
houden. Te vaak vergat de kerk haar dienende rol en werd het wezen van het 
evangelie ondergesneeuwd door vormen van misbruik en gekonkel. 
 
Laten we dus niet luilakken en van de nood een deugd maken. Want er is meer 
behoefte aan spiritualiteit dan we denken. Ook de moderne mens gaat vroeg of laat 
op zoek naar zingeving, omdat hij of zij niet alles alleen kan. Misschien vindt men dan 
een kerk die minder een instituut en meer een gemeenschap, minder van steen en 
meer van vlees en bloed is. Want wezenlijk is onze dagelijkse omgang met Gods 
schepping en Zijn schepselen. Ondanks dat het christendom in dit land een 
minderheid is geworden, ligt er een geweldige uitdaging: Mensen in Gods Naam 
benaderen met het ware gezicht van de kerk voor ogen, dienend, met een luisterend 
oor en een gevoelvol hart. En zou het onverhoopt zover komen dat ook wij geen 
gebouw meer hebben om er zelf een bord voor te plaatsen, laat het dan op ons 
voorhoofd geschreven staan: Wij zijn er voor u, alle dagen van de week! 
                   Bert Nederlof 
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KERKDIENSTEN  

 
 
Zondag  4 augustus 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Dr. C. Huisman, Meppel 
 Collecten: 1. Friedenstimme 2. Plaatselijk Kerkenwerk     
 Crèche: Miranda van de  Bogaard en  Ineke van Ballegooijen 
 Kerkauto:  Dhr. G.A. Bouman (telefoon 662170) 
 
 
Zondag  11 augustus 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. Ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg 
 Collecten: 1.Kerk in actie 2. Onderhoud kerkgebouw 
 Crèche: Carin Zuidema en Lisa Bok 
 Kerkauto: Mevr. Van den Bogaard (telefoon 696593) 
 
 
Zondag  18 augustus 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas , Poëziedienst 
 Collecten: 1.ZWO project 2. Project nieuwe Verwarming    
 Crèche: :  Koen van de Weegen en  Ruth Bouman    
 Kerkauto: Dhr. H. Lammers (telefoon 322722) 
 
 
 Zondag  25 augustus 
10.00 uur Ds. C.L. de Rooij, Rotterdam  
17.00 uur Ds. L. van Wingerden, Den Bosch 
 Collecten: 1. Verpleegkundigen Israël 2. Beh. & Onderh. Open Hof   
 Crèche: Connie Honcoop en Wilco Honcoop  
 Kerkauto: Dhr. W. Bok (telefoon 697420) 
 
 
Vrijdag  30 augustus 
16.00 uur Ds. F.W. Verbaas , Viering Heilig Avondmaal in Huize Antonius  
  
 

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  

 
Zomertijd 
Vanwege mijn zomervakantie, die loopt tot en met maandag 22 juli, is het nog maar 
eind juni als ik deze kopij voor het augustusnummer van ons kerkblad schrijf. Ik loop 
dus flink voor de muziek uit. Voordeel van deze vroege schrijfactie is dat de mooie 
Pinksterdienst nog vers in mijn geheugen ligt. Wat was het feestelijk om getuige te 
zijn van de openbare geloofsbelijdenis van Erna Bouman, Florian en Silvano Fluit, 
Timon Haverkamp, Nadine Roosenbrand en Tessa Vos! En wat vulden we met elkaar 
de kerk met ons gezang, waarbij de Geest ons extra adem gaf. In de verkondiging 
vergeleek ik de werking van de Heilige Geest met die van een e-bike: we moeten als 
gelovigen zelf blijven trappen, maar de Heilige Geest bezorgt ons het gevoel de wind 
altijd in de rug te hebben.   
Onze kerkelijke activiteiten staan in de zomer op een laag pitje, al houden wij op 
zondag de lofzang natuurlijk trouw gaande. En hartje zomer, op zondagmiddag 18 
augustus, houden we voor het eerst een poëziedienst. In het volgende stukje vindt u 
over deze dienst nadere informatie. (FWV)  
 
Poëziedienst  
Op 18 augustus organiseert de CLK (Commissie Liturgie en Kerkmuziek) een 
bijzondere middagdienst. In deze dienst worden zeven korte Bijbellezingen gevolgd 

door een zevental bijpassende gedichten en liederen. Vrijwel alle 
gedichten zijn gekozen uit het nieuwe Liedboek, waarin zich tussen 
alle liederen ook tientallen gedichten bevinden, als madeliefjes op een 
grasveld. Voorafgaande aan deze dienst is er een wandeling langs 
tien panelen met gedichten die momenteel in Heusden Vesting te 

lezen zijn. De wandeling begint om 15.30 uur in de kerktuin. Dhr. Carel Beckeringh, 
stadsgids van Heusden, is bereid gevonden ons mee te nemen op deze wandeling 
door de stad. Na afloop is er afhankelijk van het weer vanaf 
16.30 uur koffie en thee in de kerktuin of in de zijbeuk van 
de kerk. De dienst wordt geleid op het koor, waar wij in een 
kring zitten. Aan deze dienst werken, naast ds. Verbaas als 
liturg en lector, de volgende personen mee: Jaco van de 
Werken-orgel, Lyan Dommisse – cello, Mariëtte Duijster  - dwarsfluit, Marianne 
Verbaas-Pijl en Leo van der Laan- declamatoren. Ook als u niet kunt meewandelen 
bent u van harte welkom in deze dienst, die evenals elke zondag om 17.00 uur 
begint. Namens de CLK, Leo van der Laan 
 
Vooruitblik op de startzondag en op het seizoen 2019-2020  
Op zondag 15 september hopen we tijdens een ‘startzondag’ het nieuwe seizoen 
feestelijk te openen. De landelijke PKN heeft als thema voor de startzondag 2019 
gekozen voor: Een goed verhaal. Waarmee, natuurlijk, naar het bijbelse getuigenis 
wordt verwezen. Wij willen dit thema niet alleen overnemen als thema van onze 
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startzondag, maar ook als nieuw jaarthema van onze gemeente. In de eredienst, rond 
de feestdiensten, maar ook in ons kringwerk en persoonlijk willen we ons immers 
telkens laten voeden en inspireren door het goede verhaal dat God ons via de Bijbel 
vertelt. De voorbereidingen voor de startzondag zijn inmiddels in volle gang. De Solid 
Friends, die in de zomer van 2020 naar Zuid-Afrika zullen reizen en geen kans voorbij 

laten gaan om hun project onder de aandacht te brengen (en er geld 
voor in te zamelen!) zullen een steentje bijdragen aan de organisatie. 
Het goede verhaal dat centraal zal staan tijdens de startzondag is 
Lucas 15: 1-17, de gelijkenis van het verloren schaap Het programma 
zal er als volgt uitzien: ochtenddienst,  koffie met een traktatie van de 
Solid Friends, een speelse activiteit waarbij we als gemeente 

nadenken over de richting van het nieuwe beleidsplan dat de kerkenraad dit najaar wil 
schrijven, en daarna een Afrikaans getinte lunch. Na de lunch kunt u kiezen uit het 
volgende aanbod van activiteiten: zingen, schilderen, fotograferen, een 
bijbelgesprekskring, een bezoek aan de herder (en zijn herdershond) die zijn schapen 
de wallen rondom Heusden laat afgrazen, een speurtocht voor de kleintjes (Zoek het 
verloren schaap!) en een workshop ‘Afrikaans trommelen’ voor de wat oudere jeugd.  
U merkt: het programma is opgezet met het oog op jong en oud! We sluiten de 
startzondag af met een viering die begint om 15:30 uur. Noteert u alvast de datum 
van de startzondag, zondag 15 september, in uw agenda! (FWV)  
 
Lied van de Maand augustus: Lied 275.   
In augustus is ons Lied van de Maand lied 275. Lied 275 bevat een tekst van Huub 
Oosterhuis die met name geschikt is voor het begin van de dienst. Het gaat om een 
lied dat Gods aanwezigheid tegelijk bezingt en biddend oproept. Het eerste couplet 

luidt: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig / en hoe onzegbaar 
ons nabij.  / Gij zijt gestadig met ons bezig, / onder uw vleugels 
rusten wij.  De tekst is gezet op een oude maar nog altijd frisse 
melodie. Tekst en muziek bereiden gezamenlijk voor op en leiden 

toe naar de ontmoeting met de Here God. Het laatste couplet gaat als volgt : Heer 
onze heer, hoe zijt Gij aanwezig / waar ook ter wereld mensen zijn. / Blijf zo gestadig 
met ons bezig / tot wij in U volkomen zijn. (FWV)    
 
  

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 
 

UIT DE PASTORIE 

 
Wanneer deze Vigilate verschijnt, hopen Marianne en ik alweer uitgerust en wel terug 
te zijn op onze Heusdense basis. De augustusmaand hoop ik te besteden aan 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, aan bezoekwerk waarvoor in de rest van 
het jaar niet altijd ruimte is, en aan het bijhouden van de theologische literatuur. 
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Hopelijk is eind augustus de gemeentekudde weer compleet, en uitgerust, en vol 
nieuwe energie. Een zomerse groet! Ds. Frans Willem Verbaas 
 

VAN DE DIACONIE  

 
Van de diaconie 
De Jaarrekening over het jaar 2018 van het College van Diakenen is ter inzage van 
19 augustus tot en met 23 augustus 2019 na een telefonische afspraak met diaken 
Coert van Dis, 06-1374 8041 of diaken Gera van Alphen, 06-4860 8683. 
 
Open Emmaüskoffiemorgen op 15 augustus 
Middenin de zomerperiode is iedereen van harte welkom op de koffie/thee op een  
morgen gewoon door de week, in de consistorie of in de kerktuin. Er is 
volop gelegenheid elkaar op een informele manier te ontmoeten. De koffie 
en thee worden om 10.00 uur geserveerd en de morgen wordt afgesloten 
om 11.30 uur. Van harte welkom! Wanneer u vervoer nodig heeft, kunt u bellen met 
fam. Van den Oever, tel. 662510. 
 
Welkom aan tafel 
Op 29 augustus hopen we onze gasten weer te ontmoeten in buurthuis De Schakel 
om samen de warme maaltijd te gebruiken. Ook bij Welkom aan tafel wordt het leven 
met elkaar gedeeld, in voor- en tegenspoed. Iedereen die zich aanmeldde wordt 
verwacht vanaf 17.00 uur in de grote zaal van De Schakel. De maaltijd wordt geopend 
om 17.30 uur. De bijdrage is €5,00 per persoon. Voor inlichtingen kunt u bellen naar  
fam. Van den Oever , telefoon 662510.  
 

 

Bericht voor de medewerkers van Welkom aan tafel 
Heel dankbaar zijn we, dat er iedere keer weer zoveel helpende handen zijn, die 
opgewekt en met veel liefde meewerken in dit prachtige project. Ook na de zomer 
hopen we weer op u allen te mogen rekenen. Begin augustus wordt het nieuwe 
rooster gemaakt. Onze administrateur Gerrit Muijen heeft de data vastgelegd, ze 
staan al genoteerd in de agenda van de beheerder van de Schakel. Het gaat om de 
volgende donderdagen: 29 augustus, 19 september, 10 en 31 oktober, 21 november 
en 12 december. De vraag aan onze medewerkers is, om vast eens te bekijken of er 
data bij zijn, dat u niet kunt helpen en dit te melden aan Nel Rijneveld, tel. 691981 of 
E-mail nelrijneveld@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 

mailto:nelrijneveld@hotmail.com
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VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 
 

! ! ! ! !             H  E  R  H  A  A  L  D  E     O  P  R  O  E  P          ! ! ! ! !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open kerk van juni tot en met monumentendag in september 
Tot en met de open monumentendag in september is onze kerk iedere woensdag en 
zaterdag open van 13.30-16.30 uur. Bezoekers worden hartelijk ontvangen door een 
gastheer of gastvrouw, krijgen informatie over het gebouw, soms ontspint zich een 
gesprek of komt men tot rust door in de bank plaats te nemen of een kaarsje aan te 
steken. Extra mooi is het, als het orgel bespeeld wordt. Regelmatig vragen bezoekers 
erom en het is fijn, te kunnen zeggen, dat dit op alle zaterdagmiddagen in juli en 
augustus het geval is. Ook onze eigen gemeenteleden zijn natuurlijk van harte 
welkom, te komen luisteren.  
  
Intekenlijsten voor de startzondag 15 september 
Vanaf zondag 25 augustus liggen er intekenlijsten achterin de kerk waarop iedereen 
kan intekenen voor de warme maaltijd die tussen de middag geserveerd wordt. Het 
belooft heel bijzonder te worden. Van harte uitgenodigd! Tevens ligt er ook een lijst, 
waarop u zich kunt aanmelden voor hand-en spandiensten. Niet moeilijk, leuk om te 
doen en nodig! Aanbevolen! 
 

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 en je krijgt 
per ommegaande antwoord  

 
 
 
 

antwoord. 
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GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 
Via Ds. Verbaas ontvangen 1 x € 20,-- 1x € 50,-- en 1x € 250,-- Via de  bank 
kwam een gift binnen van € 500,-- met de toevoeging ‘Uit Dankbaarheid’. Via de 
H.V.D. ontvangen 2 x € 10,-- en 1 x € 15,-- en 1 x € 30,-- 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 mei vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de erediensten met 
het totaalbedrag van € 3.672,47. 
Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling: 
Ten bate van Diaconie: 
Noodhulp Mozambique  € 329,17; St. Sport en Spel € 235,35;  ZWO Lebone  Village € 
269,10; St. Ondergrondse Kerk € 258,55 en Pl. Jeugdwerk € 113,25  
De offerblokken voor  Lebone Village brachten op  € 24,70 en de kinderen brachten 
mee naar de Kindernevendienst  €  50,65. 
Acties: Ten behoeve van Plantenmarkt  € 62,50, ’Paaseitjes’ 352,90, HVD-maaltijd 
t.b.v. Diaconie € 147,00 en HVD-maaltijd t.b.v. Lebone Village € 219,55. 
 Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Onderhoud Orgel € 186,99; Onderhoud Open Hof  € 189,65; Project Nieuwe 
Verwarming € 180,72; Plaatselijk Kerkenwerk  € 189,31, Instandhouding 
Predikantsplaats € 95,40  en Instandhouding Eredienst € 767,68. 
 
In de maand  juni vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de erediensten met 
het totaalbedrag van € 5.708,75. 
Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling: 
Ten bate van Diaconie: Roosevelthuis € 235,25; Werelddiaconaat € 385,64;  
Plaatselijk Diaconaat  € 150,80; St.Ontmoeting € 234,10; Lebone Village € 146,30 en 
St. De Hoop €257,35. 
De Collecte H. Avondmaal t.b.v. Geloven in Spangen liet een bedrag zien van €387,--  
De offerblokken voor  Lebone Village brachten op  € 57,59 en de kinderen brachten 
mee naar de Kindernevendienst  €  82,30. 
Acties: Ten behoeve van Ontbijt Lebone Village  € 520,00, Tentdienst Veen € 401,15 
en Collectebus Lebone Village € 488,26. 
Ten bate van: 
College van Kerkrentmeesters:Onderhoud Orgel € 194,25; Project Nieuwe 
Verwarming  € 182,90; Project Nieuwe Verwarming € 198,20; Plaatselijk Kerkenwerk  
€ 321,10; Onderhoud Kerkgebouw € 182,30 en Instandhouding Eredienst € 1.288,26 
De Kerkenraad dankt iedereen. 
 
Komende collecten 
Zondag 4 augustus is de collecte bestemd voor Friedensstimme. Stichting 
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Friedensstimme staat dit jaar al 40 jaar voor ondersteuning van christenen in de 
voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd 
evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet 
hen van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel 
christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en 
omliggende landen. 
 
Zondag 11 augustus collecteren we voor het wereld diaconale werk van Kerk in Actie 
voor de versterking van de kerk in het Midden Oosten. De 
zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de 
puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen 
met de kerken hier steunt kerk in actie de kerken in Syrië, 
zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven 
doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege 
handen staan. 
 
Zondag 18 augustus zal de diaconiecollecte bestemd zijn 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 bevelen we 
deze collecte van harte bij aan!  
 
26 augustus collecteert de diaconie voor de stichting verpleegkundigen voor Israël 

(VVI). Deze organisatie heeft tot doel het bevorderen en ondersteunen van 
verpleegkundige hulp en -voorzieningen in zorgcentra in Israël waaronder 
ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen. Daarnaast geeft VVI 
support aan verpleeg- en zorginstellingen in Israël die een stage 

programma hebben ingericht voor Nederlandse verpleegkundigen in opleiding. 
 

KOMEN EN GAAN 
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JARIGEN 

 
Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden. 
 
 

INLEVEREN KOPIJ 

 
Kopij voor het septembernummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 
20 augustus 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:  
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. 

Donderdag 15-aug Emmaüs koffiemorgen 
Donderdag 29-aug Welkom aan Tafel 

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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

