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Nummer 879   November 2019 

MEDITATIE 

 

 
 

Job en de baron  
In 1578 werden de beelden uit de Catharijnekerk gesloopt, ‘op aanporring en 
aanhitsing van doldriftigen uit ’s-Hertogenbosch,’ aldus de negentiende-eeuwse 
Heusdense predikant ds. W. Pape. Anderhalve eeuw later werd er voor het eerst 
weer een beeld in de Catharijnekerk geplaatst. Johan Theodoor baron van 
Freisheim, die leefde van 1642 tot 1733, liet nog tijdens zijn leven een imposant 
grafmonument voor zichzelf maken en plaatsen tegen de achterwand van het 
koor, op de plek waar in roomse tijden het hoofdaltaar moet hebben gestaan. Op 
zijn grafmonument heeft de baron zichzelf in marmer laten afbeelden in een 
liggende, ietwat wulpse houding en met een grote krulpruik op het hoofd. Het 
beeld van de baron van Freisheim slaat tot op de dag van vandaag het 
protestantse geloofsleven gade. Misschien heeft de vertrouwde aanwezigheid van 
dit beeld ervoor gezorgd dat de Heusdense protestanten geen bezwaar maakten 
toen in 1994, bij de vijftigste stadhuisrampherdenking, voor de tweede maal sinds 
de beeldenstorm een beeld intree deed in hun kerkgebouw. Het houten beeld 
Stad Job herinnert ons aan de stadhuisramp van november 1944, waarbij 134 
onschuldige mensen omkwamen. Ik stel me wel eens voor dat ’s nachts, als het 
donker is en stil in de Catharijnekerk, de marmeren baron en de houten Job een 
gesprekje beginnen.       

‘He baron, wat bent u aan het doen?’  
‘Ik rust uit van mijn rijke aardse leven. Ik denk na over alles wat ik lang 

geleden heb meegemaakt. En soms sluit ik mijn ogen om te bidden.’ 
‘Wat bidt u dan?’  
‘Ik dank God voor het lange en welvarende leven dat ik mocht leiden. En 

wat doe jij, Job?  
‘Ik denk nog altijd aan de slachtoffers die vielen bij de Stadhuisramp van 

1944. En ik bid ook.’    
‘Wat bid je dan?’   
‘Ik val God telkens weer lastig met de vraag waarom het kwaad nog altijd 

zoveel onschuldige mensen treft. En wanneer daar nu eens een einde aan komt.’  
‘Ik denk dat dat een gebed is dat je nog heel lang kunt bidden, Job.’ 
‘Dat zal ik zeker doen. Het lijkt me bijbels om nooit op te houden met 

bidden. Zolang mijn gebed nog niet verhoord is, ga ik er beslist mee door. 
Goedenacht, baron.’ 

‘Goedenacht, Job.’  
      Ds. Frans Willem Verbaas 
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KERKDIENSTEN  

 
Zondag  3 november 
10.00 uur Dr. A.F. Troost, Ermelo                       10+club 
17.00 uur  Ds. L van Wingerden, Den Bosch. Taizéviering m.m.v. de Cantorij.   
 Collecten: 1. Kerk in Actie 2. Project Nieuwe Verwarming    
 Crèche: Diane Klop en Eline Klop  
 Kerkauto:  Dhr. De Fijter  (telefoon 696494) 
 
Woensdag 6 november, Dankdag voor gewas en arbeid 
14: 00 uur  Kinderdankdagviering in de Catharijnekerk 
19.30 uur Ds. F.W. Verbaas, dankdagviering 
 Collecten: Dankdagcollecte voor “Geloven in Spangen”. 
 Kerkauto: Dhr. P. van der Mooren (telefoon 692370) 
 
Zondag  10 november 
10.00 uur Dr. P. Van Midden, Bergambacht  
17.00 uur Ds. E.J. de Ruiter, Amerongen 
 Collecten: 1. Dorcas 2. Plaatselijk kerkenwerk      
 Crèche:  Jolanda Crielaard en  Kids Crielaard 
 Kerkauto: Dhr. R. Kuijsten (telefoon 662026) 
 
Zondag  17 november, Doopdienst 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas                           10+club 
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
 Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat 2. Onderhoud kerkgebouw     
 Crèche: Sarina Nieuwkoop en Sonja van Dis  
 Kerkauto: Dhr. A.H.A. van Heijst (telefoon 661770) 

  
Zondag    24 november, Eeuwigheidszondag 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas                                  10+club 
17.00 uur Ds. S. Jumelet, Zaltbommel 
 Collecten: 1. Noodhulp 2. Plaatselijk kerkenwerk      
 Crèche: Sifra van der Weegen en  Elian Scheurwater 
 Kerkauto: Dhr. H. Lammers (telefoon 322722) 

 
 

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  

 
De 75e Stadhuisrampherdenking  
De eerste week van november zal Heusden en omgeving in het teken staan van 
de 75e stadhuisrampherdenking. Als predikant, en namens onze kerkelijke 
gemeente, mag ik het woord voeren tijdens de herdenking op zaterdag 2 
november in de Catharijnekerk en tijdens de nachtelijke wandeling met 
schoolkinderen langs de plekken waar de Duisters in de nacht van 4 en 5 
november de meeste schade hebben aangericht: de plek waar destijds de rooms-
katholieke kerk stond, ‘onze’ Catharijnekerk en de plek waar het middeleeuwse 
stadhuis van Heusden stond. De meditatie waarmee deze Vigilate opent is een 
fragment van een bijdrage die ik schreef voor het herdenkingsboek van 
stadgenote Geke van de Merwe: De stadhuisramp, een onbestrafte oorlogs-
misdaad. Voor de stadhuisramp van 75 jaar geleden geldt wat voor zoveel 
wonden geldt: wonden worden littekens, maar sommige littekens blijven gevoelig, 
zeer gevoelig...  (FWV) 
 
De Taizéreis, een dankbare terugblik  
Een groep van twaalf gemeenteleden, ‘pelgrims’, reisde van 12-18 oktober naar 
de oecumenische kloostergemeenschap in het Franse dorpje Taizé. Ik was de 
enige die eerder in Taizé was geweest, de andere elf ‘sprongen zo in het diepe.’  
Stelt u zich eens voor dat u na een autorit van 750 kilometer, en een maaltijd in 
een nog wat onwennig aanvoelend hotel, ’s avonds opnieuw in de auto stapt. U 
rijdt tien kilometer door een donker Frans landschap, komt aan in een amper 
verlicht dorpje, parkeert ergens de auto en loopt in de richting van het klokgelui 
even buiten het dorp. Vervolgens betreedt u een schemerduistere kerk en treft 
daar zo’n 1500 (!) mensen, de meesten van hen jongeren, die in volkomen stilte 
het begin van de dienst afwachten. De meesten zitten gewoon op de grond, maar 
gelukkig staan er aan de zijkant eenvoudige bankjes voor de wat strammere 
kerkbezoekers. Waar komen al die mensen vandaan, vraag je je af. En dan zet 
een van de monniken een lied in en iedereen zingt zomaar mee. De verwondering 
van dat eerste moment is de rest van de week blijven hangen. Als het lukte, 
maakten we de drie dagelijkse diensten mee. Ondertussen verkenden we het 
prachtige Bourgondië, maakten we wandelingen, voerden we gesprekken en 
genoten we van de Bourgondische keuken en wijn (dat ook!). En als we ergens in 
een kerkje kwamen, zette een van ons al snel een Taizélied in...   
Na een week keerden we heelhuids terug met warme herinneringen en met een 
flink aantal nieuwe Taizéliederen die we samen met onze cantorij zeker gaan 
instuderen voor komende Taizévieringen in de eigen Catharijnekerk. Reisgenoot 
Leo van der Laan nam onderstaande gedicht mee, dat hij in Taizé heeft 
geschreven. (FWV) 
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Momentum 
Soms in het waaien van de wind 
over de groene heuvels. 
Soms in een lied dat klinkt 
uit duizend kelen. 
Maar nu laat Hij zich vinden 
in het stille licht en spreekt  
tot mij bij ’t ochtendgloren.     (Leo van der Laan, Taizé, oktober 2019) 

 

Taizéviering op zondagmiddag 3 november.  
De broeders van Taizé zeggen altijd: probeer Taizé niet in je eigen gemeente te 

kopiëren, maar neem wel die elementen uit Taizé mee 
die ook in jouw omgeving passen. Dus gaan we op 
zondagmiddag 3 november weer proeven van de 
Taizéliederen en van de stilte die in Taizé zo centraal 
staat. Aan deze viering zullen meewerken: de cantorij 
aangevuld met gelegenheidszangers o.l.v. Jaco van de 
Werken, en gastvoorganger ds. Lodewijk van Wingerden 

uit Den Bosch. Thema zal zijn: Nabijheid. Terwijl in en rond Heusden volop het 
einde van de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht, delen we op zondagmiddag 3 
november in de Catharijnekerk, in navolging van Taizé, de liefde en vrede van 
Christus. (FWV) 
 

Doopzitting op donderdag 7 november 
Op donderdagavond 7 november vindt om 20:00 uur de 
doopzitting of doopvoorbereiding plaats. Ouders die graag hun 
kindje willen laten dopen in de ochtenddienst van zondag 17 
november zijn van harte welkom. De doop-voorbereiding vindt 
dit keer plaats bij een van de doopouders aan huis. Graag 
tevoren bij mij aanmelden. (FWV)    
 

Eeuwigheidszondag op zondag 24 november  
Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Zondag 
Voleinding of Eeuwigheidszondag genoemd. In de ochtenddienst gedenken wij 
dan de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Familieleden van 
de overledenen zullen hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Om het 
gedenken van onze overledenen als het ware te onderstrepen, zal bij het noemen 
van iedere naam voor in de kerk een kaars worden aangestoken. Deze kaars 
symboliseert allereerst het licht van de opstanding, dat ons in de opstanding van 
Christus is betuigd, en in de tweede plaats symboliseert deze kaars het licht en de 
warmte die de overledenen in onze harten achter heeft gelaten. (FWV) 
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Lied van de maand november: Lied 728  
De maand november staat in de kerk in het teken van ‘de laatste dingen’. Waar 
komt het uiteindelijk op aan in geloof en leven, waar komen wij mensen 
uiteindelijk terecht? Deze tijd van de ‘laatste dingen’ mondt dan uit in de ‘laatste 
zondag’ van het kerkelijk jaar, waarop wij onze overledenen van het afgelopen 
jaar gedenken. Een lied dat passend is voor deze 
zondag is Lied 728: De heiligen, ons voorgegaan... 
Maar heiligen, daar doen wij protestanten toch niet 
aan Toch wel. Paulus noemt alle gelovigen ‘geheiligd 
door Jezus Christus’. En vrijwel wekelijks beamen wij 
de Apostolische Geloofsbelijdenis die de eeuwige 
‘gemeenschap der heiligen’ onderstreept.  Daarom gaan wij, net als vorig jaar 
trouwens, in november op zondag Lied 728 zingen, zodat we het op 24 
november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, uit voel borst kunnen 
meezingen. De prachtige melodie zal ons helpen, de wisselzang geeft dit lied een 
mooie dynamiek.  

Maar zij geloofden dat Gods hand  
die hen tot daar geleid had 
in ’t beter, hemels vaderland  
een stad voor hen bereid had.      (FWV) 

 

Verkiezing ambtsdragers op dinsdagavond 19 november 
Vanwege het naderende afscheid van een aantal kerkenraadsleden organiseert de 
kerkenraad op dinsdagavond 19 november voor de belijdende leden van onze 
gemeente een verkiezing van ambtsdragers. De kerkenraad verwacht in januari 
2020 de volgende vacatures: 
- drie vacatures voor ouderling vanwege het aflopen van de ambtsperiode van de 
Dennis van Roosmalen, Anita Timmermans en Nel Rijneveld;  
- één vacature voor ouderling-kerkrentmeester vanwege het aflopen van de 

ambtsperiode van Thomas Rijneveld;   
- één vacature voor jeugdouderling vanwege het aflopen van 
de ambtsperiode van Nicolien Luitwieler.  
Daarnaast lopen de termijnen van nog enkele ambtsdragers 
af, maar deze ambtsdragers zijn, tot vreugde van de 
kerkenraad, bereid hun ambtstermijn te verlengen. Het betreft 

diaken Coert van Dis, ouderling Anita de Hoop en ouderlingkerkrentmeester Hans 
de Weerd. Samenvattend: in januari 2020 verwacht de kerkenraad vijf vacatures, 
en daarom is de kerkenraad op zoek naar drie ouderlingen, één ouderling-
kerkrentmeester en één jeugdouderling.  
Aanbevelingen. In de maand oktober had de gemeente de gelegenheid om 
namen van kandidaat-ambtsdragers in te dienen, en daarvan is gebruik gemaakt. 
Voor de vijf vacatures zijn in totaal zestien geldige aanbevelingen van 
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gemeenteleden gedaan, van wie er enkele meer dan eens zijn genomineerd.  
Acht kandidaatstellingen worden gesteund door minstens tien handtekeningen 
van stemgerechtigde leden van de gemeente. Deze acht kandidaten komen dus 
sowieso op de verkiezingslijst.  
Benoeming jeugdouderling. Omdat voor de vacature voor jeugdouderling 
slechts één kandidaat door ten minstens tien gemeenteleden is voorgedragen (en 
dat tot driemaal toe), heeft de kerkenraad besloten dhr. Wilco Honcoop 
(Grotestraat 5, 4264 RH Veen)    zonder voorafgaande verkiezing te benoemen 
als jeugdouderling.   
Verkiezingslijst. Voor de drie vacatures voor ouderling en de vacature voor 
ouderling-kerkrentmeester heeft de kerkenraad de onderstaande (alfabetisch 
geordende) verkiezingslijst opgesteld.  
Voor het ambt van ouderling zijn gekandideerd: 

- Dhr. Michel Janson (Azaleastraat 15, 4261 CT Wijk en Aalburg)  
- Dhr. Peter van Harten (Stadshaven 6, 5256 BA Heusden) 
- Dhr. Ton Versluis (Bergstraat 14a, 4261 BX Wijk en Aalburg) 
- Dhr. Ot de Waal (Witboomstraat 63A, 4264 RV Veen) 
- Dhr. Jaap van de Werken (Schoolstraat 15, 5161 ZD Sprang-Capelle) 

Voor het ambt van ouderling-kerkrenmeester zijn gekandideerd: 
- Dhr. Peter van Harten (Stadshaven 6, 5256 BA Heusden) 
- Dhr. Ernst van der Schans (Molen Achterdijk 3, 5325 KL Well) 

Aandachtige lezers zullen opmerken dat dhr. Peter van Harten zowel is 
voorgedragen voor de vacature van ouderling als van ouderling-kerkrentmeester. 
De kerkenraad laat dit voor wat het is: de verkiezing van ambtsdragers is aan de 
leden van de gemeente, en de evt. aanvaarding van de verkiezing aan hen die 
verkozen zijn.  
Regels voor het stemmen. In artikel 2.1.2. van het Plaatselijke Regeling van 
onze gemeente wordt het verloop van de stemming beschreven: A. De stemming 
geschiedt schriftelijk. B. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten 
worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn 
uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben 
behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. C. Indien voor een 
vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een 
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen 
behaalden. D. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de 
stemmen weer, dan beslist het lot.  En artikel 2.1.3 zegt: Er kan bij volmacht 
gestemd worden, met dien verstande dat niemand meer dan één gevolmachtigde 
stem kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen 
kunnen uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden 
tevoren aan de kerkenraad getoond.  De verkiezing vindt plaats op dinsdagavond 
19 november, in de Catharijnekerk, en begint om 19:00 uur.  
Namens de kerkenraad, ds. F. W. Verbaas  
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Open cantorij-repetities voor kerstzangdienst in november en december 
Tijdens onze traditionele kerstzangdienst op Kerstavond, zal de cantorij weer van 
de partij zijn. Net als bij de Taizévieringen zijn ‘gelegenheidszangers’ van harte 
welkom om zich in de aanloop naar de Kerstzangdienst bij de cantorij aan te 
sluiten. In november en december zijn er vier open cantorijrepetities, waarbij 
iedereen die graag de kerstliederen meezingt, gedurende het eerste uur van de 
repetitie, van 20:00 - 21:00 uur, van harte welkom is. Vijf kerstliederen zullen 

worden ingestudeerd. Na de pauze scheiden zich dan de wegen 
van de gelegenheidszangers en de cantorij, die zich na de pauze 
zal richten op een adventsdienst met Lessons and Carols en op de 
kerstmorgendienst. Van de gelegenheidszangers wordt gevraagd 
dat zij minimaal drie van de vier repetities bijwonen. De open 
repetities worden gehouden op donderdagavond 21 en 28 
november en op donderdagavond 12 en 19 december. Uw 

deelname aan deze ‘open repetities’ zou wel eens een heel mooie bijdrage 
kunnen zijn, niet alleen aan onze kerstzangdienst, maar ook aan uw persoonlijke 
kerstbeleving. Om het werelds uit te drukken: wat trainen is voor een sporter, dat 
is zingen voor een christen. (FWV)           
 
Concert van het Jostiband Orkest in de kerk op 13 december 2019 
Op vrijdagavond 13 december als het in Heusden Vesting gezellig druk is 

vanwege Xmas shopping, is er een prachtig concert 
in de kerk van het bekende Jostiband Orkest. Bijna 
200 mensen met een verstandelijke beperking 
musiceren serieus, enthousiast en blijmoedig in dit 
orkest, dat in 1966(!) werd opgericht. Uitgangspunt 
was en is nog steeds een zinvolle (vrije)tijds-

besteding, het maken van muziek en het bezig zijn met verbreding en 
ontwikkeling van de muzikale mogelijkheden. Inmiddels is het orkest uitgegroeid 
tot een bekende en graag gehoorde en geziene muziekformatie. We zijn dan ook 
heel blij, dat het gelukt is, deze bijzondere groep mensen naar Heusden te halen. 
Het Jostiband Orkest komt met een aantal muzikanten afgestemd op onze kerk. 
Er worden twee concerten gegeven, een aan het begin van de avond, om 19.00 
uur en het tweede concert vangt aan om 20.45 uur. Het eerste concert is 
bijzonder geschikt voor jonge gezinnen. Een pauze is nodig voor de muzikanten 
en uit praktische overwegingen. Een kaartje voor het concert kost € 5,00 en kan 
besteld worden via de volgende link: http//bit.ly/kerstmetjostiband  
 
Hulp voor de kerstkrant, het concert en de kraam van de kerk  
Om alles in goede banen te leiden zijn helpende handen nodig! Graag nodigen we 
iedereen uit, die gelegenheid heeft, om mee te helpen met de verspreiding van 
de kerstkrant en/of kan helpen op 13 en 14 december zich aan te melden! 
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Publiciteit is belangrijk, daarom wordt er opnieuw een kerstkrant verspreid in 
Heusden, Oudheusden, Heesbeen en Herpt, waarin 
mensen uitgenodigd worden voor de vieringen rond en 
tijdens het kerstfeest. Verder is er behoefte aan 
praktische hulp in de vorm van eenvoudige hand-en 
spandiensten rond het concert, het koken van een 
maaltijd voor de technici, bemensing van de kraam in 
de vesting tijdens Xmas shopping by Candle light en 
op zaterdagmiddag in de kerk. De leden van de 
commissie ZWO hebben al toegezegd, aanwezig te willen zijn in de kraam, daar 
zijn we heel blij mee. Ook op zaterdagmiddag 14 december zijn we aanwezig op 
de markt en die middag is de kerk open. Achterin de kerk liggen intekenlijsten 
voor de diverse taken. We hopen dat velen zich aangesproken weten en 
gelegenheid hebben, te helpen! 
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
Belijdeniscatechisatie 
De start van de belijdeniscatechisatie staat gepland op donderdag 21 november, 
om 19:30 uur in de bovenkamer van de kerk.  Belangstellenden kunnen zich nu al 
aanmelden bij ondergetekende. Tien avonden gaan wij aan de hand van de 
Apostolische Geloofsbelijdenis op reis door het land van kerk en geloof. 
Deelnemers kunnen onderweg ontdekken of ze er al dan niet aan toe zijn om op 
het Pinksterfeest van 2020 geloofsbelijdenis te doen. Ook belijdende leden die 
een keer ‘op herhalingsoefening’ willen zijn welkom. Wie meer informatie wil, of 
van tevoren een gesprek wil over het volgen van belijdeniscatechisatie: stuur me 
een berichtje, dan maken we een afspraak. (FWV)  
 
Bijbelgesprekskring voortaan op woensdagochtend  
De Bijbelgesprekskring gaat met ingang van de maand november verhuizen van 
de dinsdagavond naar de woensdagochtend. Waarom? Omdat ondergetekende 
en de meeste deelnemers een voorkeur hebben voor ‘overdag’. En omdat 
sommige gemeenteleden nu misschien denken: een bijbelkring op de ochtend? 
Dan kom ik ook! De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdagochtend 6 
november (Dankdag!), om 10:00 uur in de Open Hof. We lezen en bespreken dan 
Lucas 17: 11-19.  (FWV)   
 
Spirit en Esprit komen samen op dinsdag 5, 12 en 19 november, om 19:00 uur 
in de bovenzaal van de kerk. Op dinsdag 29 oktober slaan we Spirit en Esprit over 
in verband met de Solid Friends die op zondagmiddag 24 november samen-
komen van 14:30 – 16:30 uur op de zolder van de Open Hof.  
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Het maandelijks avondgebed wordt gehouden op woensdag 27 november, om 
19:15 uur, in het koor van de kerk.  
 
De Open Cirkel komt voor de derde maal samen op donderdagavond 28 
november, om 20:00 uur in de bovenzaal van de kerk. (FWV) 
  

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 
 

UIT DE PASTORIE 

 
Mijn computerscherm geeft aan dat ik al meer dan genoeg tekst heb 
geproduceerd voor het novembernummer van Vigilate.  Ik beperk me nu daarom 
tot een hartelijke groet uit de pastorie, ook van Marianne. Ds. Frans Willem 
Verbaas 
  

VAN DE DIACONIE  

 

Open Emmaüskoffiemorgen 
Op donderdag 7 november staat de deur van de kerk opnieuw 
uitnodigend open voor iedereen die het gezellig vindt, samen een 
kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. De ochtenden 
hebben een informeel karakter en het gonst altijd in de consistorie 
van de gesprekken die plaats vinden, meestal rond een thema dat 
allen aangaat. Om 10.00 uur wordt het eerste bakje geserveerd en rond 11.30 
uur wordt de morgen afgesloten. Van harte welkom!  
 
Welkom aan tafel 
Op donderdag 21 november wordt er weer een smakelijke maaltijd bereid en 
geserveerd in buurthuis De Schakel te Oudheusden. Alle gasten die zich 
aangemeld hebben, zijn van harte welkom. De ontvangst is vanaf 17.00 uur en de 
maaltijd wordt geopend om 17.30 uur. De eigen bijdrage voor elke maaltijd is € 
5,00. Wanneer u verhinderd bent, graag even afmelden bij fam. Van den Oever, 
tel. 662510. 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 
Een oproep, een noodkreet…. Namens de kosterij…. 
We, wij met z’n allen, gooien het geld van de kerk over de 
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balk…. Huh?  Ja,ja, we doen maar wat in de kerk…. Zo erg is ’t toch zeker 
niet….?  Nou, ja, ’t is maar hoe je het bekijkt… Luister: Overal in de consistorie 
hangen briefjes op deuren en op muren dat we er op moeten toezien dat bij het 
verlaten van de kerk, of de consistorie, de verwarming is uitgezet en de 
lichten zijn uitgedaan….. Maar wat treft Nel de kosteres of Ton de koster 
regelmatig aan bij het betreden ’s morgens van kerk of consistorie? Juist ja…. De 
verwarming aan en/of lampen die branden. Nel en Ton vinden dat niet kunnen, 
links om of rechts om: ’t is geld-verspilling , ’t is verspilling van dure energie, nou 
ja, ’t is gewoon ….zonde, zonde van ’t geld, zonde van de energie. Zo zeggen we 
dat toch: zonde van…. ’t Is zund voor Nel en Ton dat ze dat elke keer weer 
moeten vaststellen. Zullen we daar ’ns een einde aan gaan maken? Met z’n allen? 
Niet met z’n allen het geld over de balk gooien, maar met z’n allen draaien 
aan de verwarmings-kraan; met z’n allen de lichtschakelaar op uit 
zetten. Onder het motto: Have a nice day, Nel en Ton!!! 
 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 

Via Ds. Verbaas: 2 x € 50 en 2 x € 20 voor de kerk en via ouderling Nel Rijneveld: 
1x € 50 wegens 25-jarig jubileum Welkom aan Tafel en 1x € 10,-- voor de kerk.  
Via ouderling Anita de Hoop kwam binnen een gift van € 20,-- voor de kerk We 
troffen in de collecten een gift voor Vigilate van € 10,-- terwijl de bekende Zomer-
Openstelling Catharijnekerk een giftentotaal liet zien van € 457,19. 
Via de H.V.D. ontvangen 1 x € 15,--  en bij de maaltijd met ouderen € 85,-- 
bestemd voor de H.V.D. Het klinkt zo afgezaagd, maar de kerk, de kerkenraad is 
een ieder steeds weer dank verschuldigd voor alle gaven…! 
Gehouden collecten 
In de maand september vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de 
erediensten met het totaalbedrag van € 4.889,29. Opgesplitst naar doel noteren we 
de volgende verdeling:  
Ten bate van Diaconie: 
Avondmaalscollecte t.b.v. Lebone Village € 481,35; Plaatselijk Diaconaat  
€ 222,60;  Regionaal Diaconaat  € 241,45; Plaatselijk Jeugdwerk € 305,70; Startdag 
t.b.v. Lebone Village € 881,65; Noodhulp  Z-Azie € 329,90 en St. TEAR  
€ 298,06.  
De offerblokken voor  Lebone Village brachten op  € 42,65 en de kinderen brachten 
mee naar de Kindernevendienst  €  70,65. 
Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Instandhouding Predikantsplaats € 172,75; Onderhoud Kerkgebouw € 
212,40; Project Nieuwe Verwarming € 210,20; Onderhoud Kerktuin € 
242,75; Plaatselijk Kerkenwerk € 172,95  en Instandhouding Eredienst € 1.004,60. De 
Kerkenraad dankt iedereen, jong en oud, die een bijdrage leverde aan deze 
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resultaten.  
 

Komende collecten 
Zondag 3 november is de najaarszendingscollecte bestemd voor theologisch onderwijs 
in Zambia. In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De 

theologische faculteit aan de Justo Mwale University in 
Lusaka biedt theologisch onderwijs, toegespitst op de 
praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om 
gemeente-leden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook 
bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de 
opleiding ook onderwerpen als aids, man-

vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de 
orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een 
docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok. Met uw gift steunt u de kerk in 
Zambia. 
 
Op dankdag 6 november zal de diaconale collecte bestemd zijn voor Geloven in 
Spangen. Inmiddels hebben we als gemeente al 
diverse keren kennis gemaakt met Geloven in 
Spangen én met de wijkbewoners uit Spangen. 
Waardevolle ontmoetingen waarin we samen Gods 
liefde in de diensten en daarbuiten konden vieren en delen. In de missie van Geloven 
in Spangen staan geloven, verbinden en helpen centraal. De diaconie wil Geloven in 
Spangen graag blijven helpen om samen mét de wijkbewoners de gemeenschap vorm 
te geven zodat de wijk steeds meer tot bloei kan komen, helpt u mee? 
Op zondag 10 november is de collecte bestemd voor Dorcas. Dorcas staat voor 

blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Hulp als 
de nood aan de man is. Kansen in uitzichtloze situaties. Liefde 
en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in 
crisis verkeert. Geloven in de kracht van God, in het prachtige 

potentieel van ieder mens en in bloeiende gemeenschappen. In Oost-Europa zijn veel 
mensen arm. Soms moeten ze leven van een paar tientjes per maand. In de winter is 
dat extra moeilijk. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. 
Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een blik bruine bonen of een pak rijst zijn 
dan meer dan welkom. Het geeft ze hoop te weten dat er mensen om hen geven. 
 
Op zondag 17 november is de collecte voor het plaatselijke diaconaat. Nog steeds is 
er hulp nodig voor enige gezinnen en personen die om geheel uiteenlopende redenen 
(tijdelijk) financiële of maatschappelijke 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. 
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Natuurlijk wordt binnen het plaatselijk diaconaat ook aandacht besteed aan 
ziekenzorg, het ouderen en gehandicapten werk en wordt ook de jeugd binnen onze 
gemeente niet vergeten. 
 
Zondag 24 november wordt er voor hulp in Syrië gecollecteerd. Bijna 400.000 doden, 

12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in 
armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in 
Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de 
inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. 
Voor Syrische christenen is hun kerk daarbĳ belangrĳker dan 
hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of de wĳk, 
het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, 
komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen 
(ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te 

pakken door ze te ondersteunen. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u 
mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven!   
 

KOMEN EN GAAN 

 
 

 

JEUGDWERK 

 
Betaling geadopteerde bomen 
Tijdens de startzondag heeft u vrijgevig bomen geadopteerd. Bedankt hiervoor! 
Heeft u bij de jongeren van de Solid friends een boom of laantje geadopteerd en 
nog niet betaald? Maak het geld dan z.s.m. over naar het volgende 
rekeningnummer o.v.v Lebone SF Boom adopteren + uw naam: 
NL07RABO0121706605. Wilt u nog een boom of laantje adopteren? Dat kan! 
Spreek een van de jongeren aan of ga naar de website: www.pgheusden.nl/solid-
friends-going-africa 
 

OVERIGE BERICHTEN 

 

Christelijke Vrouwenvereniging  De Ontmoeting 
Hartelijk welkom op dinsdag 19 november a.s. aanvang 20.00 uur in de Open Hof. 
Emmy en Martin de Bruin uit Ridderkerk trakteren ons deze avond op 
"Jeugdsentiment met Koek & Snoepie”. Ook belangstellenden hartelijk welkom. 
 
 

INLEVEREN KOPIJ 

 

http://www.pgheusden.nl/solid-friends-going-africa
http://www.pgheusden.nl/solid-friends-going-africa
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Kopij voor het december-nummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 
19 november inleveren bij Gijs Bouman, Putterstraat 38A te Heusden,  
T 0416-662170.  Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl 
 

JARIGEN 

 

Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden. 
 

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 

Dinsdag  5-nov Spirit en Esprit 
Woensdag 6-nov Bijbelgesprekskring in de Open Hof, 10.00 uur 
Donderdag 7-nov Open Emmaüskoffiemorgen 
Donderdag 7-nov Doopzitting 
Dinsdag  12-nov Spirit en Esprit 
Dinsdag  19-nov Chr. Vrouwenvereniging “De Ontmoeting” 
Dinsdag 19-nov Spirit en Esprit 
Donderdag 21-nov Welkom aan Tafel 
Donderdag  21-nov Open repetitie Cantorij 
Donderdag 21-nov Belijdenis Catechisatie 
Zondag 24-nov Solid Friends 
Woensdag 27-nov Maandelijks avondgebed 
Donderdag 28-nov Open repetitie Cantorij 
Donderdag 28-nov Open Cirkel 
   

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
mailto:scriba@pgheusden.nl
mailto:vander.steenhoven@hotmail.com
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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:fin.admi.pgheusden@gmail.com
mailto:Diaconiepgheusden@hotmail.com
mailto:nelrijneveld@hotmail.com
mailto:kasroos1@gmail.com

