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Nummer 877 september 2019 

MEDITATIE 

 
 

Een goed verhaal 
 
Een goed verhaal – dat is het thema van de komende startzondag en van het 
seizoen 2019-2020. Een goed verhaal inspireert, ontroert, geeft herkenning, 
strijkt tegen de haren in, troost, biedt hoop, amuseert. De Bijbel staat er vol mee, 
met goede verhalen. En soms komt een goed verhaal je onverwacht onder ogen. 
Dat laatste gebeurde toen ik deze zomer in mijn mail een verhaal vond van ene 
Gijs Roodhorst die in Caleidoscoop, zijn Rotterdamse kerkblad, het volgende 
verslag schreef van een bezoek aan Heusden. Ter wille van de lengte geef ik zijn 
verhaal in verkorte vorm weer. 
 
Naar de kerk in Heusden 
Rondfietsen trof me de tekst aan het hek van de Catharijnekerk, waarop 
gelovigen en geïnteresseerden worden uitgenodigd binnen te komen. (...) Binnen 
werd ik hartelijk verwelkomd. Er was een expositie van schilderwerken en de 
kunstenares, Marianne Verbaas, gaf me een toelichting. Kernachtig had ze de 
boeken Jozua, Richteren en Ruth verbeeld en toen ik opmerkte dat dit de 
bijbselse volgorde was, was het haar duidelijk dat ik enige bijbelkennis had. Toen 
bleek dat zij een geboren Rotterdamse was en in de jaren ’80 in de 
Voorschoterlaan dansles had genoten en toen in de Lambertusstraat woonde. 
Hoe klein is de wereld. ‘Kom morgenochtend de dienst bijwonen,’ was haar 
verzoek en dat deed ik. Het was een Avondmaalsdienst. Ik kreeg de zondagsbrief 
met mededelingen en via de schermen – zoals bij ons – was de dienst te volgen. 
Een hoge kerk, zonder galm en met aan elke pilaar een luidspreker. De preekstoel 
is nog een echte ‘houtenbroek’ met klankbord. (...) De Avondmaalsviering in het 
liturgische centrum was zittend in een kring. Na de inzettingswoorden gaven we 
brood aan elkaar door en de wijnbeker ging van mond tot mond. Deze 
eenvoudige viering voelde aan als in een gezin, waarbij je je gelijk thuis voelde. 
Bij het koffiedrinken sprak een gemeentelid mij aan: ik was een onbekende! Na 
mijn uitleg vertelde hij, dat hij als jongen vaak in de Kralingse Plas ging 
zwemmen. Met een warm gevoel over deze dienst fietste ik terug. (...) Deze 
gemeente wil gastvrij zijn en dat heb ik ervaren.       
    
Een verrassend verhaal van een gast die onze kerk kwam ‘proeven’. En een 
verhaal dat, hopelijk, in het komende seizoen een goed vervolg zal krijgen.   
Ds. F. W. Verbaas 
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KERKDIENSTEN  

 
Zondag  1 september 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas,  Viering Heilig Avondmaal 
17.00 uur Mevr. Ds. Molenaar-Dekker, Heukelum 
 Collecten: 1. Pl. Diaconaat 2. Instandhouding Predikantsplaats      

 Crèche: Elian Scheurwater en  Miranda de Waal 
 Kerkauto: Dhr. H. de Waal (telefoon 662568) 
 
Zondag  8 september  
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. E.J. de Ruiter, Amerongen 
 Collecten: 1. Regionale diaconie 2. Project Nieuwe Verwarming     

 Crèche: Senja Kuysten en  Eveline Hereijgers 

 Kerkauto: Dhr. G. Muijen (telefoon 692638) 
 
Zondag  15 september  (Startzondag) 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
15.30 uur Ds. F.W. Verbaas   
 Collecten: 1. Plaatselijk Jeugdwerk  2. Onderhoud kerktuin     

 Crèche: Anoeska Timmermans en  Esmee Timmermans 

 Kerkauto: Dhr. P. Verhoeven  (telefoon 661711) 
 
 Zondag  22 september 
10.00 uur Dr. C. Huisman, Meppel 10+club 
17.00 uur Ds. L. Wullschleger, Wijk bij Duurstede 
 Collecten: 1. Noodhulp 2. Plaatselijk Kerkenwerk     

     Crèche: Maryse Vos en Armanda Vos 
 Kerkauto: Dhr. C, van de Water (telefoon 661261) 
 
Zondag  29 september 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, Doopdienst  
17.00 uur Ds. G. van der Linden, Waalwijk 
 Collecten: 1. TEAR 2.  Onderhoud Kerkgebouw     
 Crèche: Pieternel van Tilborg en  Renske Bok  
 Kerkauto: J. van der Mooren (telefoon 691588) 
   

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  

 
Zomer 2019 
Zo warm en droog als vorig jaar is de huidige zomer niet geworden. Gelukkig 
maar, hoor ik velen denken. Inmiddels worden de dagen alweer wat korter, zijn 
de scholen weer begonnen en begint het leven zijn normale gang te krijgen. Ik 
hoop dat de zomertijd voor iedereen, of u nu thuisbleef of erop uit bent 
getrokken, een recreatieve, herscheppende periode is geweest. (FWV)  
 
Zondag 15 september: Startzondag voor jong én oud over Een goed verhaal 

Op Zondag 15 september starten we het winterseizoen 2019-2020. We doen dit 
met een dagvullende Startzondag. Het thema van de Startzondag is: Een goed 
verhaal. Een goed verhaal zal ook het nieuwe jaarthema zijn. Waarom dit thema? 
Omdat wij het moeten hebben van de goede verhalen uit de Bijbel, die ons nog 

altijd verrassen, bemoedigen en inspireren. Daarnaast zal de startzondag 
een Afrikaans tintje hebben. Waarom? Omdat de jeugd van Solid 

Friends druk is met de voorbereiding van hun grote reis naar Zuid-
Afrika in de komende zomer, waar ze in Lebone Village gaan helpen 

met het planten van een fruitboomgaard.    
We beginnen de Startdag met een kerkdienst om 10:00 uur rond 

het mooie verhaal over het Verloren Schaap (Lucas 15: 1-7). Na de koffie, thee 
en limonade voeren we met elkaar speels maar goed gesprek over de invulling 
van het nieuwe beleidsplan voor onze gemeente. Daarna volgen: een 
(ongetwijfeld) goede warme lunch, een gevarieerd aanbod aan workshops voor 
jong én oud (elders in deze Vigilate vindt u een uitgewerkt programma) en om 
15:30 uur een afsluitende viering. 
De Startzondag  wordt dit jaar georganiseerd door (o.a.): Coert van Dis, Wilco 
Honcoop, Johan en Anita de Hoop, Gijs de Hoop, Nel Rijneveld, en de jongeren 
van Solid Friends die in de zomer van 2020 op reis gaan naar Lebone Village in 
Zuid Afrika.      
 
Lied van de Maand in september: Lied 342.   
In september is Lied 342 het Lied van de Maand. Lied 342 is een geloofsbelijdenis 
in dichtvorm: In God de Vader op zijn troon / geloven wij, en in de Zoon, uit God 
geboren voor de tijd / Hem zij de macht, de majesteit! De tekst is uit het Duits 
vertaald door André Troost, de melodie is van het soort dat steeds mooier wordt 
naarmate ze bekender wordt. Wij zijn in onze gemeente gewend om de 
geloofsbelijdenis een plek te geven in de middagdienst en in doopdiensten. Er zijn 
ook goede redenen om de geloofsbelijdenis in iedere dienst na de verkondiging te 
plaatsen. De gedachte is dan dat het Woord eerst wordt verkondigd en gehoord 
en daarna door de gemeente beaamd. We zullen Lied 342 in september dus met 
name na de preek zingen. Het eindigt als volgt: Lof zij de Geest die wereldwijd / 
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ons kerk maakt: Christus toegewijd / tot wij, van alle kwaad bevrijd, / God zien in 
alle eeuwigheid. (FWV)        
 

 
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
 
Kringwerk, catechese en jeugdgroepen  
Na de startzondag van 15 september gaat ze weer van start: de catechisaties, de 
bijbelgespreksgroep en de diverse doordeweekse activiteiten voor volwassenen 
en jongeren. In dit nummer vindt u een een los inlegvel met de nodige informatie 
en data. Een voorproefje: de catechisaties gaan weer van start, de Bijbel-
gesprekgroep eveneens, de Deltakring gaat verder onder een nieuwe naam: De 
Open Cirkel, en in het voorjaar wordt een Leerhuis georganiseerd over 
Augustinus, een van de meest boeiende en inspirerende figuren uit de 
kerkgeschiedenis. Sla het inlegvel niet over, kijk of er iets van uw gading bijzit, en 
kom eens proeven. - op hoop van zegen!  (FWV) 
 
 

Programma startzondag 15 september 2019 
-  
- 10:00 uur, startdienst (met kindernevendienst-instapmoment 

voor 4-jarigen en de Solid Friends vertellen over hun Afrikareis) 
 

- 11:00-11:30 uur, koffie, thee en limonade 

- 11:30-12:00 uur, ‘gemeenteraadpleging’ ten behoeve van het 
nieuwe beleidsplan 2020-2024 

- 12:00-13:30 uur, Afrikaanse lunch (voorproef Afrikareis van Solid 
Friends) 

- 13:30-15:00 uur, workshops: zingen, schilderen, bijbels 
fotograferen, een bezoek aan de schaapsherder van de Vesting, 
Bijbelgepreksgroep een bezoek aan de schaapskudde die de 
Heusdense wallen afgraast, voor de jongere jeugd een 
speurtocht naar een verloren schaap, voor de oudere jeugd een 
workshop Afrikaanse percussie. 

- 15:00-15:30 uur, koffie, thee en limonade 

- 15:30 uur, afsluitende viering 
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Doopdienst op zondag 29 september   
In de ochtenddienst van zondag 29 september open we weer getuige te zijn van de 
doop van enkele kinderen. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. De doopzitting is 
op donderdagavond 19 september om 20:00 uur in de consistorie.  
 
Maandelijks avondgebed gaat weer van start op woensdag 25 september  
In de afgelopen twee jaar is er een maandelijks avondgebed geweest op de laatste 
woensdag van de maand, in het koor van de kerk. Op woensdag 25 september willen 
we dit avondgebed hervatten. In het najaar zal hier geen groepsactiviteit als 
Bijbelkring of Leerhuis op volgen, maar vanaf januari wel. Dan gaat op de laatste 
woensdag van de maand het Leerhuis weer van start. (FWV)  

 
Deltakring gaat op donderdag 26 september verder als Open Cirkel   
De Deltakring, gespreksgroep voor jongvolwassenen, heeft jarenlang in onze 
gemeente gedraaid.  De Deltakring is twee jaar geleden tijdelijk gestopt, 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 goede verhalen uit de Bijbel 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. Op 
donderdag 26 september zullen we van start gaan met een maaltijd in de 
bovenzaal van de kerk.  (FWV)   
 
Taizéreis...  
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 
vreugd. Er is vast nog wel een plekje in een auto en het hotel beschikbaar. 
Laatste voorbereidende bijeenkomst op zondag 6 oktober, aansluitend op de 
ochtenddienst, in de bovenzaal van de kerk. (FWV) 
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Rembrandt en Tobit  
In het Rembrandtjaar, op zondag 29 september houdt de Lutherse Gemeente 

geen ‘gewone’ ochtend-dienst. In plaats 
daarvan houdt ds. Susanne Freytag ’s 
middags om 15.00 uur een korte 
inleiding over de etsen die Rembrandt 
maakte rond het bijbelboek Tobith (ook 
wel Tobias genoemd). Waarom is dit 
bijbelboek ‘deuterocanoniek’ en staat 
het niet in alle Bijbels? We luisteren 
vervolgens naar dit prachtige 
Bijbelverhaal met daarbij de etsen van 

Rembrandt als illustraties. 29 september is toevallig ook de ‘dag van Michaël en 
alle engelen’. Een van de aartsengelen heeft een prominente plaats in dit verhaal. 
De engel Rafael begeleidt Tobias, de zoon van Tobith, bij zijn gevaarlijke reis.  
Iedereen is welkom!  
 
Dominee Cees Huisman gaat met emeritaat 
De kerkenraad kreeg een uitnodiging voor de kerkdienst waarin ds. Cees Huisman 
met emeritaat gaat en afscheid neemt van zijn gemeente te Meppel. Deze 
afscheidsdienst zal worden gehouden op zondagmorgen 8 september, en namens 
de kerkenraad zal er zeker een afvaardiging naar Meppel afreizen. Cees Huisman 
heeft van 1985 tot 1990 onze gemeente mogen dienen. Hij had toen al een 
loopbaan als historicus en geschiedenisleraar achter de rug. Heusden 
was zijn eerste gemeente en geloof me, een eerste gemeente is als 
een eerste geliefde, die vergeet je niet. We hoeven eigenlijk amper 
herinneringen aan Cees Huisman op te halen, want met enige 
regelmaat gaat hij nog voor in onze gemeente. Wij kennen hem als 
een consciëntieuze, betrokken predikant die innig kan preken. Voor 
zover ik hem ken, stel ik mij voor dat hij zijn naderende emeritaat met gemengde 
gevoelens beleeft. Met dankbaarheid voor alle jaren dat hij in de wijngaard van 
de Heer mocht werken. En een beetje opgelucht, omdat een taak volbracht is en 
omdat hij nu bepaalde verplichtingen los mag laten. Maar ook met onwennigheid, 
omdat het predikantschap niet alleen een beroep is maar ook een wijze van 
bestaan. Want, geloof me opnieuw, iedere gemeentepredikant vraagt zich wel 
eens af wat er van hem overblijft als hij geen eigen gemeente meer ‘heeft’. Ik 
hoop en wens Cees Huisman toe dat hij, samen met zijn vrouw, verder mag leven 
als een vrij en vrolijk mens die nieuwe mogelijkheden zal vinden om God en Zijn 
gemeente te blijven dienen. (FWV)  
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WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 

In memoriam  
 
Wij leven mee met 
  

UIT DE PASTORIE 

 
Een nieuw seizoen ligt voor de boeg, met een paar uitdagende projecten in het 
verschiet. Zoals het schrijven van een nieuw beleidsplan. En catechisatie geven 
zonder de steun van Nel Rijnveld (‘Komt goed!’). En de gemeentereis naar de 
kloostergemeenschap in het Franse dorpje Taizé. En de naderende vernieuwing 
van de kerkenraad (de oude bevalt anders nog prima!). En het voortdurende 
zoeken naar woorden en werkvormen die mensen van 2019 aanspreken. En waar 
mogelijk lief en leed delen met elkaar. En dat alles: gedragen door de Geest. 
Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, als kind-ren van één 
Vader; één doop, één Geest, één Woord... (Lied 968: 2)       
Met hartelijke groet, ook namens Marianne, ds. Frans Willem Verbaas 
 
  

VAN DE DIACONIE  

 

Emmaüskring 
Nog vóór de startzondag wordt iedereen die geen levensgezel (meer) heeft, van 
harte uitgenodigd in de Emmaüskring. Eenmaal in de zes weken wordt een 
eenvoudige lunch gebruikt in de consistorie van de kerk. Er is ruimte om elkaar te 
spreken en ervaringen uit te wisselen en het is heel gezellig! Na de lunch wordt 
een thema besproken en er is gelegenheid met elkaar te zingen. De eerste kring 
na de zomer is op donderdag 5 september. De zijdeur van de kerk is open vanaf 
12.00 uur en de middag wordt rond 14.30 uur afgesloten. Van harte welkom! 
 
Welkom aan tafel 
Deze editie van Vigilate verschijnt in de week dat de eerste maaltijd aan het eind 
van de zomer al bereid wordt. De tweede maaltijd van de tweede helft van 2019 

staat op het rooster voor 19 september. Ook dan hopen 
we alle gasten weer te mogen ontmoeten in buurthuis 
De Schakel te Oudheusden. Vanaf 17.00 uur bent u 
welkom voor een frisdrankje en om 17.30 uur wordt de 
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maaltijd geopend. Wanneer u onverhoopt niet kunt komen, graag even melden bij 
fam. Van den Oever, tel. 662510. De eigen bijdrage is onveranderd € 5,00 per 
persoon. 
 
Open Emmaüskoffiemorgen  
Wat een bijzonder mooie koffiemorgen beleefden we in de zomer. Bij het paneel 
met de bron stonden stoelen en tafels in een mooie kring en waren er naast 
bekende bezoekers ook mensen die Heusden aandeden vanwege de vakantie. Zij 
schoven gezellig aan! Opnieuw wordt iedereen uitgenodigd voor een gezellig, 
informeel samenzijn en wel op donderdag 26 september. De drempel van de kerk 
is heel laag en de koffie en thee zijn vers gezet! Om 10.00 uur wordt het eerste 
bakje geserveerd en om 11.30 uur sluiten we de morgen af. In tegenstelling tot 
de Emmaüskring, die speciaal voor alleen-gaanden is, zijn de koffiemorgens 
bedoeld voor iedereen. Van harte welkom! 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 

Voor hetzelfde geld geeft u meer…… 
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan onze gemeente onder bepaalde 
voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% 
(minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar 
weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift? 
Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag 
per jaar aan onze gemeente schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar 
een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in 
een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften 
zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum.  
Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, 
dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.  
Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op 
www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de 
belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw 
bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost. Een 
periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet 
aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun 

verzamelinkomen. Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een over-
eenkomst met onze Protestantse Gemeente aangaan voor een periodieke gift?  
Neem dan contact op met de kerkrentmeesters:  kerkrentmeesters@pgheusden.nl 

of    bel  0653846221. 

N.B.   U kunt de in te vullen overeenkomst  ook zelf downloaden, ga naar: 

http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Modelovereenkomst-

http://www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator
mailto:kerkrentmeesters@pgheusden.nl
http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Modelovereenkomst-periodieke-gift-kerkelijke-gemeente.pdf
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periodieke-gift-kerkelijke-gemeente.pdf 

 

Jaarverslag College van Kerkrentmeesters 2018 
Het Jaarverslag van de Protestantse Gemeente te Heusden 2018 ligt ter inzage, 
en wel van 2 tot en met 7 september bij kerkrentmeester Hans Verschoor, Hoge 
Maasdijk 68, Andel (mob. 0653846221) en van 9 tot en met 14 september bij 
kerkrentmeester Carin Zuidema, Groenstraat 3, Herpt (mob. 0626036492). Graag 
’n belletje op voorhand voor een afspraak.  
 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 

Via ouderling Nel Rijneveld: 1x €10,-- (voor Vigilate). Per bank kwam een gift 
binnen van € 500,-- (!) met de toevoeging ‘ Voor Lebone’ en ds. Verbaas mocht 
tweemaal een gift van €10,- ontvangen.’ 
Het klinkt zo afgezaagd, maar de kerk, de kerkenraad is eenieder steeds weer 
dank verschuldigd voor alle gaven…! 
 
Gehouden collecten 

In de maand juli vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de erediensten 
met het totaalbedrag van € 2.735,62. 
Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling:  
Ten bate van Diaconie: Stichting De Regenboog  € 346,90; 
Plaatselijk Diaconaat  
€ 208,10;  HGJB  € 196,90; Hospice Fr. de Wind  € 330,40.  
De offerblokken voor  Lebone Village brachten op  €103,25 en 
de kinderen brachten mee naar de Kindernevendienst  €  44,40. 
Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Onderhoud Kerkgebouw € 181,10; Onderhoud Pastorie  € 148,05; Project Nieuwe 
Verwarming € 193,80; Plaatselijk Kerkenwerk  € 214,96 en Instandhouding 
Eredienst € 767,76. De Kerkenraad dankt iedereen, jong en oud, die een bijdrage 
leverde aan deze resultaten.  
 
 
Komende collecten 
Zondag 1 september 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 

http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Modelovereenkomst-periodieke-gift-kerkelijke-gemeente.pdf
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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 8 september is er de regionale diaconie collecte. Deze is bestemd voor 
Vluchtelingenwerk Heusden, dat door de diaconieën in en rond de gemeente 

Heusden wordt ondersteund. Vluchtelingen, mensen die op de 
vlucht zijn voor oorlog en onderdrukking, die ons vragen om 
bescherming. Mensen uit een vreemd, ver land. In de Bijbel lezen 

we dat God van ons vraagt om zorgzaam te zijn voor vreemdelingen (Levitucus 
19). Vluchtelingenwerk Heusden begeleidt vluchtelingen in Heusden bij hun 
asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk en geeft voorlichting en 
gastlessen.  
 
Zondag 15 september 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. De christelijke 
vorming van onze jeugd en toerusting voor een verantwoordelijk 
leven met God en de naaste is een verantwoordelijkheid voor onze hele 
gemeente. 
 
Zondag 22 september is de collecte bestemd voor noodhulp in Zuid-Azië. Deze 

zomer zijn daar meer dan 14 miljoen mensen getroffen door 
zware regenval, aardverschuivingen en overstromingen. Dit 
natuurgeweld is veroorzaakt door overvloedige moesson-
regens. Mensen in Bangladesh, India, Nepal zijn het zwaarst 

getroffen, 650.000 gezinnen zijn ontheemd. Partners van Kerk in Actie geven 
noodhulp, door middel van uw bijdrage ondersteunt u deze hulp.  
 
Zondag 29 september collecteert de diaconie voor Tear. Tear helpt mensen zelf 
op te staan uit armoede en onrecht. Tear werkt aan hulp en 
ontwikkeling van gemeenschappen via lokale kerken. Tear 
helpt kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om in hun 
eigen dorp of stad initiatieven te ontplooien tegen armoede. 
Daarbij maken kerk en gemeenschap zo veel mogelijk gebruik van eigen 
hulpbronnen. Zo wordt gewerkt aan duurzame oplossingen, want mensen moeten 
niet afhankelijk blijven van hulp van buitenaf. Daarnaast verbindt Tear kerken in 
Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en 
bemoedigen te stimuleren. Tear vraagt uw steun om te strijden tegen armoede 
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en gerechtigheid door te bidden en met een bijdrage.  
 
 

KOMEN EN GAAN 

 
 

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

JEUGDWERK 

 
Jeugdwerk 2019-2020: percussie, lichtjestocht en Afrika 
Komend seizoen staan er weer mooie activiteiten op het programma voor en met 
onze kinderen en jongeren. De crèche en kindernevendienst zijn in de zomer, net 
als de zondagse erediensten, gewoon doorgegaan. Al het andere heeft even 
stilgelegen, maar gaat weer binnenkort van start. We hopen dat weer veel 
gezinnen bij de startzondag op zondag 15 september aanwezig zijn. Er is na de 
gezamenlijke maaltijd een spannende speurtocht naar het verloren schaap voor 
de kinderen en voor 10plus en Solid Friends is er een super gave workshop 
Afrikaanse percussie!  
 
Na de startzondag is er om de zondag weer 10plus (de eerste keer is zondag 22 
september!) en er is elke laatste zondag van de maand Solid Friends voor 
iedereen die naar de middelbare school gaat (we starten vanaf zondag 29 
september). Je bent om half 3 welkom op de zolder van de Open Hof. Ook gaat 
Spirit/Esprit weer van start. We hopen dit seizoen weer met elkaar twee 
bijzondere jeugddiensten te organiseren waaronder een lichtjestocht door 
Heusden. Het seizoen zullen we met 10plus en Solid Friends afsluiten met een te 
gek kamp en de Kidsclub met een super leuk uitje! Ook zullen de Afrikagangers 
regelmatig van zich laten horen zodat we in de zomer 2020 een flinke 
fruitboomgaard kunnen gaan planten!  
 
Genoeg moois dus in het verschiet. Ik wens alle kinderen en jongeren veel zegen 
toe op school, met hun vrienden en thuis, ook alle leiding in hun jeugdwerk en 
(groot)ouders en betrokken gemeenteleden in de (geloofs)opvoeding! Tot snel! 
Namens de leiding van alle jeugdgroepen,Nicolien Luitwieler  
 
Reis naar Israël voor 18+  
Geen doorsnee vakantiebestemming, maar iedereen die er eenmaal geweest is, 
wil nog eens terug: Israël. In de zomer van 2020 organiseert de Protestantse 
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Kerk een jongerenreis naar Israël, met een bezoek aan Palestina. Jongeren uit 
onze gemeente kunnen mee! Datum: 19 tot 28 juli 2020. Doelgroep: jongeren 
van 18 jaar en ouder. Kosten: ca € 1.200,- p.p. 
Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan. Op woensdagavond 
25 september 2019 is er een informatiebijeenkomst in Utrecht, voor iedere 
jongere die geïnteresseerd is in deze reis. Daarna pas volgt de definitieve 
aanmelding voor de reis. Jongeren kunnen meer informatie krijgen bij Floor 
Barnhoorn (f.barnhoorn@protestantsekerk.nl). Kijk ook op de website van JOP 
: www.jop.nl of via directe link https://bit.ly/2TKfvNW  
 
 

OVERIGE BERICHTEN 

 
Bedankje 
Iedereen, die mij met een berichtje, kaart, of een bezoekje brachten, heel 
hartelijk bedankt daar voor. Enkele weet ik niet hoe te bedanken, zo veel hebben 
die voor me betekent. Nog een hele tijd te gaan, maar de kracht om door te gaan 
is er weer. Heel zwaar is het geweest om zo te vechten, maar dankbaar dat er 
zoveel waren om ons te steunen. Lieve groeten van ons.  
Tineke en Daan van Dalen 
 
Aanvang repetities en uitnodiging nieuwe zangers Cantorij 

Vanaf donderdagavond 29 augustus is de Cantorij gestart met haar 
wekelijkse repetities. We zijn altijd op zoek naar nieuwe zangers en 
zangeressen, deze zijn dan ook van harte welkom om op proef een 
repetitie mee te maken. Met name bassen en tenoren worden 
uitgenodigd om dit eens te proberen. Het koor is momenteel bezig 
met het instuderen van de Taizé-muziekstukken, het bestaande 
repertoire wordt opgefrist, de liederen voor de uitvoering van de 

Lessons & Carols worden geoefend en we bereiden ons voor op ons 50-jarig 
jubileum, volgend jaar. De repetities van de Cantorij zijn op donderdagavond, 
aanvang 20.00 uur. in de Open Hof. Deze duren tot 21.45 uur. met om 20.45 uur 
een koffie/thee pauze. Iedereen is van harte welkom!  
 
Christelijke Vrouwenvereniging " De Ontmoeting" 
Hartelijk welkom op dinsdag 17 september a.s. in de Open Hof aanvang 20.00 
uur. Mevr. Marion Arends uit Heusden komt ons uitleggen wat Dementie en 
Alzheimer is en hoe we er mee om kunnen gaan. Ook belangstellenden hartelijk 
welkom. 
 
 

mailto:f.barnhoorn@protestantsekerk.nl
http://www.jop.nl/
https://bit.ly/2TKfvNW
https://canticumanglicum.nl/2018/08/07/zomerreces-en-uitnodiging-nieuwe-zangers/
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JARIGEN 

 

Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden. 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

INLEVEREN KOPIJ 

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

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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AGENDA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Donderdag 29-aug Welkom aan Tafel 
Donderdag  5 sep Emmaüskring 
Zondag 15-sep Startzondag 
Donderdag  19-sep Welkom aan Tafel 
Donderdag  19-sep Doopzitting 
Woensdag 25-sep Maandelijks avondgebed 
Donderdag 26-sep Open Emmaüskoffiemorgen 
Donderdag 26-sep Deltakring / Open cirkel 
Zondag  29-sep Solid Friends 
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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:  
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, 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:fw.verbaas@hetnet.nl
mailto:scriba@pgheusden.nl
mailto:vander.steenhoven@hotmail.com
mailto:fin.admi.pgheusden@gmail.com
mailto:Diaconiepgheusden@hotmail.com
mailto:nelrijneveld@hotmail.com
mailto:kasroos1@gmail.com

