
 1 

Nummer 880 December 2019 

MEDITATIE 

 
 

 
Welkom in dit huis! 

 
Hier is een stoel voor wie moe is. 

Hier is hoop voor wie verdwaald is. 
Hier is liefde voor wie vol wrok is. 

Hier is geloof voor wie twijfelt. 
Hier ben je thuis. 

Hier word je verwacht zoals je bent,  
want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht. 

Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht,  
uren, dagen, maanden, jaren misschien. 

Sta even stil, 
bewonder de schoonheid van deze kerk. 

Adem het verleden van dit huis, 
je eigen nieuwe begin. 

Sluit even je ogen, word even stil, 
want in de stilte 

hoor je de echo van Gods woord. 
Ga even zitten, 

hol hier jezelf niet voorbij. 
Vouw je handen, open je hart, bid. 

En als je dat niet kan, 
als je niet geloven kan omdat je pijn hebt, 

ga dan toch naar je eigen huis met de zegen: 
‘Vrede en alle goeds’. 

 
Een paar jaar geleden kwam een gemeentelid deze woorden tegen op de deur 
van een oude kerk. Er werd een foto van gemaakt en die werd naar mij 
doorgestuurd. Wat een mooie verwelkoming! Aan het begin van de doopdienst 
van 17 november las ik de tekst voor. Een paar gemeenteleden vroegen me na 
de dienst of ze de woorden op papier mochten hebben. Daarom laat ik de 
tekst drukken in het decembernummer van Vigilate. Natuurlijk ook vanwege de 
mooie kerstwens aan het slot: ‘Vrede en alle goeds!’   
Ds. F. W. Verbaas 
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KERKDIENSTEN  

  

Zondag  1 december  
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, Viering Heilig Avondmaal    10+club 
17.00 uur Dhr. A.S. Brinkman, predikant in opleiding, Lunteren 
 Collecten: 1. MAF 2. Project Nieuwe Verwarming      
 Crèche: Lotte van Loon en Ilse Schouten  
 Kerkauto: Mw. Van den Boogaard (telefoon 696593) 
 
Zondag  8 december,  
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas,  Lessons and Carols, m.m.v. de Cantorij 
17.00 uur Ds. J. Meertens, Rhenen 
 Collecten: 1. ZWO project  2. Onderhoud Beeld & Geluid     
 Crèche: Anita Timmermans en  Ayse Timmermans 
 Kerkauto: Dhr. W. Bok (telefoon 697420) 
 
Zondag  15 december 
10.00 uur Ds. Otto Grevink, Waalwijk                                        10+club 
17.00 uur Ds. G. C. Lock, Uitwijk 
 Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat 2. Project Nieuwe Verwarming      
 Crèche: Jannie Vos en Jantine Vos 
 Kerkauto: Dhr. P. Verhoeven (telefoon 661711)                           
 
Zondag  22 december 
10.00 uur Mevr. Ds. N. Dijkstra, Houten  
17.00 uur   Kinderkerstfeest / Lichtjestocht.  
      Collecten: 1. Jemima  2. Instandhouding Predikantsplaats     
 Crèche: Elly van Meel en  Emily van Meel 
 Kerkauto: Dhr. G. Muijen (telefoon 692638) 
 
Dinsdag   24 december, Kerstzangavond 
19.30 uur Ds. F.W. Verbaas m.m.v. het Andels Fanfare Corps, Het Heusdens       

    Mannenkoor, de Cantorij en doedelzakspeler Ton Weenk. 

     Collecte: Eén collecte t.b.v. de kerk 
 
Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas m.m.v de Cantorij   
 Collecten: 1. Kinderen in de knel  2. Project Nieuwe Verwarming     
 Crèche: Annemarie Pelle en Ingrid Versluys  
 Kerkauto: Dhr. H.J. de Waal (telefoon 662568) 
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Zondag    29 december 
10.00 uur Mevr. Ds. Molenaar-Dekker, Heukelum  
17.00 uur Ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen 
 Collecten: 1. Hoop voor Senegal  2. Plaatselijk kerkenwerk     
 Crèche: Carin Zuidema en Eline Breen   
 Kerkauto: Dhr. Van de Water (telefoon 661261) 
   
Dinsdag  31 december, Oudejaarsavond 
19.30 uur Ds. F.W. Verbaas   
 Collecten: 1. Stichting de Schuilplaats 2. Oudejaarscollecte   
 Kerkauto: Dhr. J. van der Mooren (telefoon 691588)  
  
Woensdag 1 januari 2020,  
10.30 uur Ds. F.W. Verbaas/ Nieuwjaarsdienst 
 

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  

 
Op weg naar het Kerstfeest  
De periode op weg en tijdens het kerstfeest is voor onze gemeente altijd een bijzondere 
periode. In de adventstijd bereiden we ons voor. De grote adventsster wordt weer aan de 

gevel van de kerk gehangen. De kinderen ontsteken adventskaarsen aan 
het begin van de kerkdienst en de leiding van de kindernevendienst 
organiseert een adventsproject dat gebaseerd is op de profeet Micha. De 
cantorij studeert advents- en kerstliederen in. Er zijn adventskalenders 
beschikbaar (achter in kerk). Zo proberen we hoopvol ruimte te maken voor 
Christus in ons leven. De adventstijd begint op zondag 1 december, wanneer 
we in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal vieren. Op zondagochtend 8 
december zingt de Cantorij Carols and Lessons: prachtige Engelse 
muziek en zang. Op vrijdagavond 13 december klinkt, als bijdrage aan de 
jaarlijkse kerstmark in de Vesting, opnieuw muziek in de kerk: de bekende 
Jostiband komt een dubbel concert geven! (Een kaartje kost € 5,00 en kan 
besteld worden via de volgende link: http://bit.ly/kerstmetjostiband) De 

kerstmiddag van de HVD wordt gehouden op woensdag 18 december, van 14.30 tot 
16.30 uur in de Open Hof.  Op de vierde adventszondag, 22 december, begint om 17:00 
uur bij de kerk een Lichtjestocht voor de kinderen, maar iedereen kan natuurlijk 
aansluiten. En dan is het al bijna kerstavond, de kerstzangdienst. En een dag later: het 
echte kerstfeest! Allemaal activiteiten en diensten waarbij gasten heel eenvoudig kunnen 
aansluiten, we hoeven elkaar alleen maar hartelijk uit te nodigen. (FWV) 
 
Hulp gevraagd op weg naar het kerstfeest 
Natuurlijk zijn er allerlei praktische zaken te regelen voor de activiteiten die ontplooid 
worden. Graag nodigen we iedereen uit, zich aan te melden via de intekenlijsten achterin 
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de kerk of E-mail nelrijneveld@hotmail.com om een steentje bij te dragen. Begin december 
wordt de kerstkrant verspreid in Heusden, Oudheusden en Herpt, er is op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 december hulp nodig in de kraam van de kerk tijdens Xmas shopping en bij 
het concert van de Jostiband. Op zaterdag 14 december is de kerk de hele dag open voor 
bezoekers. Veel gelegenheden om praktisch de handen uit de mouwen te steken. Niet 
moeilijk, wel mooi om te doen! Op 4 december is er een korte ontmoeting en instructie 
voor alle medewerkers, van 20.00-21.00 uur in de consistorie. Van harte welkom! (namens 
De Missionaire Werkgroep: Nel Rijneveld) 
 
De wensboom keert terug.  
De Stichting Ontmoeten, die mensen in de gemeente Heusden met elkaar in contact wil 

brengen, laat ook dit jaar weer een wensboom rondgaan. Iedereen die wil 
kan deze wensboom ’versieren’ met een wens, waarmee de ons omringende 
samenleving een beetje mooier kan worden gemaakt. Het kan gaan om een 
wens om een bepaalde persoon ergens mee te helpen of verrassen, of om 
project te ondersteunen of zelfs op te starten. Alles kan. Uiteindelijk kiest 
een jury één wens uit die zal worden gerealiseerd. In de Catharijnekerk zal 
de wensboom ‘logeren’ van zaterdag 28 december tot en met donderdag 2 

januari. Kom maar op met uw wensen! (FWV) 
 
                                         Echt vrede 

Waarom al die dreiging en geweld? 
    Overal worden mensen steeds weer op de proef gesteld. 

Waarom al die nood en pijn, 
zou het dan nooit meer Vrede kunnen zijn? 

Kijk om je heen en zie 
dit was toch Gods bedoeling niet? 
Laat allen arm, rijk, blank en zwart 

                te kennen geven wat er omgaat in hun hart. 
          Misschien komt er van de wereld dan nog iets terecht, 
             iets waarvan men zegt: Zou het nu echt vrede zijn? 
               Vrede voor een ieder, ook voor U en jou en mij? 

Erik Ockers 
Lied van de maand december: Lied 137A 
Lied 137A, (een bewerking van Psalm 137, op een pakkende melodie) is niet direct een 
advents- of kerstlied. Het lied gaat over ballingen die langs de rivieren van Babylon dromen 
van Jeruzalem. Zingen kunnen ze eigenlijk niet meer, hun stem is gebroken, ‘hun lier hangt 
aan de wilgen’.  En toch breekt een lied door hun verlamming en hun tranen heen. Het 
verlangen naar en de hoop op verlossing is te sterk.  We zongen het lied laatst in de 
dankdienst, en het greep me behoorlijk ‘bij de kladden’.  

Wanneer zal God ons bevrijden? 
Kom, verbreek de tirannie!                                  
Dan veranderen de tirannen   
in een juichend Sionslied.  

Niet direct en advents- of Kerstlied. Of toch wel?  (FWV) 
 

 

mailto:nelrijneveld@hotmail.com
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Aankondiging afscheid kostersechtpaar. 
In november kwam het bericht, waarvan we wisten dat het eens zou komen... Ons 
kosterechtpaar Ton en Nel van der Steenhoven heeft besloten om, na 35 jaar zeer trouwe 
dienst, per 1 mei 2020 de kosterwoning aan de Breestraat te verruilen voor een woning in 
Nederhemert. Met de verhuizing zal tevens een einde komen aan hun kosterschap. 
Iedereen begrijpt dat dit een fors verlies is voor onze kerkelijke gemeente en voor heel 
Heusden. Ton en Nel, die niet alleen de Catharijnekerk maar ook Open Hof beheren, staan 
immers sinds jaar en dag garant voor gastvrijheid en hartelijkheid! Het is alsof er een einde 
komt aan een tijdperk. Natuurlijk zijn de kerkrentmeesters (en vele anderen) direct 
zachtjes na gaan denken over de vraag: Hoe nu verder na 1 mei 2020? Maar laten we 
eerst vooral nog maar een half jaartje heel blij zijn met ‘onze’ Ton en Nel! (FWV)    
 
Verkiezing en benoeming ambtsdragers 
In januari loopt de ambtsperiode van de volgende kerkenraadsleden af: van de ouderlingen 
Dennis van Roosmalen, Nel Rijneveld en Anita Timmermans; van jeugdouderling Nicolien 
Luitwieler en van ouderling-kerkrentmeester Thomas Rijneveld. Dit betekent dat we als 
gemeente op zoek zijn naar vijf nieuwe ambtsdragers. Vanuit de gemeente is een ruim 
aantal namen van mogelijke opvolgers ingediend. Voor de vacature van jeugdouderling 
werd een naam zo vaak ingediend, dat de kerkenraad buiten een verkiezingsprocedure om 
meteen kon overgaan tot benoeming van Wilco Honcoop. Tot onze vreugde heeft Wilco 
deze benoeming als jeugdouderling inmiddels aanvaard.   
Op dinsdagavond 19 november heeft in de kerk een verkiezing plaatsgevonden voor drie 
ouderlingen en een ouderling-kerkrentmeester. Het resultaat van de gehouden verkiezing is 
dat de volgende gemeenteleden op 19 november in het ambt van ouderling zijn benoemd: 
Michel Janson, Ot de Waal en Jaap van de Werken. In het ambt van ouderling-
kerkrentmeester is benoemd: Ernst van der Schans. De betreffende gemeenteleden hebben 
na hun verkiezing een week de tijd gekregen om hun benoeming, vertrouwend op de 
leiding van de Heilige Geest, al dan niet te aanvaarden. Mocht het zo zijn dat na die week 
er nog steeds kerkenraadsvacatures openstaan, dan zal een tweede benoemingsronde (zo 
nodig met opnieuw een verkiezingsavond) worden gehouden. De kerkenraad houdt u via 
de zondagse afkondigingen en de zondagsbrief op de hoogte. (FWV)   
 
Een bijzondere aanwinst    
In november kreeg onze gemeente een bijzonder schilderij aangeboden. Het gaat om een 
schilderij uit de jaren ’20 van Johan Bouman, oom van zowel Gijs Bouman als Fons van 
Heijst. Het schilderij toont in mooie, warme kleuren de (toen nog Nederlandse Hervormde) 
Catharijnekerk van voor de oorlog: met de indrukwekkende maar afgetopte kerktoren. Het 
schilderij krijgt een mooie plaats in de consistorie en zal ervoor zorgen dat de geschiedenis 
van ons kerkgebouw in ere wordt gehouden. Met dank aan de gevers, Gijs Bouman en 
Fons van Heijst! (FWV) 
 
Shalom vanuit Jeruzalem 
Een vredegroet uit de stad die vol is van culturen, religies, meningen en 
spanningen. Ik mag hier drie maanden wonen en studeren omdat de 
Protestantse Theologische Universiteit een samenwerking heeft met een 
universiteit hier. Als uitwisselingsstudent volg ik aan aantal vakken over het 
jodendom o.a. over de Rabbijnse literatuur en geschiedenis van Jeruzalem. 
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Ds. Frans Willem Verbaas vroeg me of ik elke maand iets over mijn ervaringen met jullie 
wil delen in Vigilate. Over mijn ervaringen van de eerste weken kan ik al een boek vol 
schrijven. Om hier te leven is echt anders dan toerist zijn. Ik ben nu niet ‘gehaast’ om alle 
highlights te bezoeken maar probeer me aan te passen en te voegen naar het ritme hier. 
Maar dat is nog niet zo eenvoudig. De stad is intens, zoveel culturen bij elkaar, joden van 
chassidiem  (zeer orthodox) tot liberaal en alles wat er tussen zit, Palestijnen, moslims, 
christenen (van Oosters-orthodox tot Luthers), toeristen uit alle windstreken, mensen die 
hier een tijdje wonen en werken of vrijwilligerswerk doen, van alles. Op mijn universiteit 
heb ik vooral te maken met joodse inwoners en leer ik veel over hun religie en cultuur, 
maar ook hoe ze hier leven en dat is niet altijd eenvoudig. Er is stress, er zijn kritische 
geluiden richting de politiek en rondom de onrust bij Gaza afgelopen week gaven ze aan 
moe te zijn van oorlog. Ik woon in een klooster, in het joodse deel van de stad, samen met 
andere studenten die hier ook een wat langere periode verblijven. Het zijn vooral 
christenen die verbonden zijn een kerk, zoals de Lutherse kerk in Duitsland of 
priesterstudenten van de Rooms-Katholieke Kerk. In het weekend ontmoet ik via de 
Redeemer Church Palestijnse christenen of mensen die werken of vrijwilliger zijn in Oost-
Jeruzalem of op de West-Bank, waar vooral Palestijnen wonen. Van hen hoor ik verhalen 
hoe zwaar het is om te leven onder de druk van de Israëlische politiek. Kortom, het is een 
intense en complexe stad en dan heb ik nog niet eens  verteld hoe het is om je eten te 
kopen op de markt en telkens te veel te betalen omdat je het moderne Hebreeuws (nog) 
niet spreekt...  Kortom, het is en blijft heel bijzonder om hier een tijdje te mogen zijn en 
zoveel te leren. Word vervolgd volgende maand!  Nicolien Luitwieler 
  
Bijbelgesprekskring voortaan op donderdagochtend  
De Bijbelgesprekskring blijft dit seizoen verhuizen... Gingen we eerst van de dinsdagavond 
naar de woensdagmorgen, nu verhuizen we van de woensdag-morgen naar de 
donderdagmorgen. In de hoop dat dit tijdstip de deelnemers beter uitkomt. Bent u nog 
nooit op de Bijbelgesprekskring geweest? Kom eens langs en lees, denk en praat mee. U 
bent van harte welkom bij de eerstvolgende bijeenkomst op donderdagochtend 5 
december, om 10:00 uur in de Open Hof. (FWV)   
 

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 
 

UIT DE PASTORIE 

 
 
In de joodse traditie wordt niet gesproken over ‘pasen vieren’ maar over ‘pasen maken’. 
Daarmee wordt uitgedrukt dat je de grote geloofsfeesten niet lijdzaam moet ondergaan, 
maar je moet eraan meedoen, je moet er iets van maken.  Dat geldt ook voor advent en 
kerst. Het gaat om een prachtig tijd in het kerkelijke jaar. Laten we er dit jaar samen, met 
Gods hulp, opnieuw iets heel moois van maken! Met hartelijke groet, ook van Marianne, ds. 
Frans Willem Verbaas 
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 
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De Bijbelgesprekskring komt bijeen op donderdagochtend 5 december in de Open Hof, 
om 10:00 uur. We lezen en bespreken dan Micha 4: 1-8. Spirit en Esprit komen samen 
op dinsdag 3, 10 en 17 december, om 19:00 uur in de bovenzaal van de kerk. De Open 
Cirkel slaan we over in december vanwege de kerstvakantie. Hetzelfde geldt voor het 
maandelijks avondgebed. (FWV) 
  
  

VAN DE DIACONIE  

 
Bezoek aan Geloven in Spangen, een impressie 
Op 30 november viert de pioniersplek Geloven in Spangen het 15-jarig bestaan. Er wordt 
een Zinspiratiefestival georganiseerd, waarin de vraag gesteld wordt, wat de traditionele 
kerken van pioniersplekken kunnen leren. Ook wij, die vanuit onze gemeente op 27 oktober 
een dienst in Rotterdam meemaakten, kunnen daarover meepraten. Met een kleine 
delegatie van zeven gemeenteleden waren we in de jonge gemeente Geloven in Spangen. 
De ontvangst was allerhartelijkst. Er moest die morgen geïmproviseerd worden, omdat de 

gemeente, vanwege het overlijden van een jongetje van vijf jaar jong, niet terecht 
kon in de school van de wijk, waar de samenkomsten 

plaatsvinden. Tussen hemel en aarde is de naam van de 
thuisbasis van Geloven in Spangen, de huiskamer van de 

wijk. Er stonden eenvoudige klapstoelen in rijen opgesteld, 
voorin stond een scherm en een tafeltje met een waxinelichtjeshouder. Gezongen werd met 
behulp van de beamer, we begonnen met Tienduizend redenen tot dankbaarheid. Pastor 
Nico leidde de dienst en het thema was Breek je leven over de vrouw met de albasten 
kruik, die zichzelf geeft aan Jezus, die voor ons gebroken is. Harry, een van de mensen uit 
Spangen die in september bij ons in Heusden was, zong speciaal voor de bezoekers uit 
Heusden een lied, waarbij hij zichzelf begeleidde op de gitaar. Het refrein luidde: hoor mijn 
stem al biddend voor U, o Heer, en wij geven dit lied aan Heusden en die hier is. In de 
dienst vierden we met elkaar het Heilig Avondmaal, waarbij alle kinderen een persoonlijke 
zegen opgelegd kregen. Na afloop werd er met elkaar geluncht, eenvoudig en verbonden. 
De gelijkenis met de eerste christenen uit het boek Handelingen kwam zomaar in 
gedachten. Dankbaar voor de ontmoeting gingen we terug naar Heusden.  
 
Welkom aan tafel 
Wat was het een mooie 25ste verjaardag van WAT! We vierden twee keer: met het gezin op 
donderdag en met alle helpers op vrijdag! Het was feestelijk, hartelijk, gezellig en bijzonder 
smakelijk! Wat is iedereen verwend. Nu leven we toe naar de kerstfeestviering van Welkom 

aan tafel. Op donderdag 12 december is er opnieuw een bijzondere 
maaltijd, die in het teken staat van advent en kerst. Iedereen die zich 
aangemeld heeft wordt vanaf 17.00 uur in buurthuis De Schakel 
verwacht, Omdat de maaltijd wat uitgebreider is en omlijst wordt met 
bezinnende momenten, gaan we, zoals we dat inmiddels gewend zijn, 

deze keer wat later naar huis.  Ook voor deze maaltijd is de eigen bijdrage € 5,00. Wanneer 
u verhinderd bent, graag even afmelden bij fam. Van den Oever, tel. 662510.  
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Open Emmaüskoffiemorgen 
Donderdag 19 december is iedereen die het gezellig vindt,  met elkaar een kopje koffie of 
thee te gebruiken van harte welkom tijdens de open 
Emmaüskoffiemorgen in de consistorie van de kerk. We verheugen 
ons in het mooie aantal gasten, dat iedere keer de consistorie vult! 
Het gonst van de gezelligheid, de consistorie is op zo’n morgen een 
laagdrempelige ontmoetingsplek en er wordt veel met elkaar 
gedeeld. De ochtend van 19 december zal een eenvoudige, open  
kerstfeestviering zijn. We hopen opnieuw velen te mogen ontmoeten!  
  

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 
Parkeren Kerktuin 
Enkele jaren geleden is de inrichting van de kerktuin aangepast. Er zijn graven verplaatst 
en er zijn meer parkeerplaatsen gecreëerd. Om de groene uitstraling van de kerktuin vast 
te houden, is er gekozen voor groene parkeerplaatsen die voorzien zijn van gras. Na een 
aantal jaar gebruik, blijkt dat maar moeizaam te gaan. Door het intensieve gebruik en 

regelmatig natte weersomstandigheden zijn de parkeerplaatsen niet zo 
groen als we zouden willen. Dat zouden we kunnen oplossen door met 
grote regelmaat de graszoden te vervangen of een te duur alternatief toe 
te passen. Dat willen we niet. Als kerkrentmeesters zijn wij van mening dat 
er in principe sprake is van een kerktuin met af en toe een parkeerfaciliteit 
voor kerkgebruikers. Nu zien we dat het te veel andersom is, het lijkt soms 
wel een openbare en gratis parkeerfaciliteit midden in de vesting. Dat 
vinden wij niet het juiste uitgangspunt. Daarom heeft het College van 

Kerkrentmeesters besloten om de functie van kerktuin meer te respecteren en maatregelen 
te treffen zodat het gebruik als openbare parkeerplaats wordt teruggedrongen. Dat 
betekent dat we toegang tot de kerktuin voor auto’s gaan reguleren doordat de 
toegangspoort in principe half gesloten zal zijn en dat er een ketting is gespannen voor de 
grasparkeerplaatsen. Tijdens kerkdiensten en andere kerk- gerelateerde bijeenkomsten 
zullen de parkeerplaatsen in de tuin gewoon beschikbaar blijven. 
 
Groene Kerk Heusden 
Inmiddels heeft u de eerste zichtbare stappen op weg naar een Groene Kerk Heusden 
kunnen zien en kunnen proeven! Sinds de gemeentezondag van afgelopen september zijn 
we overgestapt op duurzame bordjes en bestek. Ook gebruiken we nu voor de zondagse-
koffie-na-de-dienst duurzaam geproduceerde bekertjes en lepeltjes. Maar we zijn ook 
overgestapt op duurzaam geproduceerde koffie en gelukkig smaakt de koffie nog steeds 
uitstekend. Misschien heeft u ook gezien dat we voor het afval van de bekertjes en 
lepeltjes een afvalbak gebruik waarmee we afval kunnen scheiden. Dat blijkt nog een 
lastige maar ook dat komt goed. Ondertussen zijn we, minder zichtbaar, bezig met het 
duurzamer maken van onze kerk. Dat is niet eenvoudig. Onze Catharijnekerk slurpt energie 
om het comfortabel te houden maar toch zijn er ingrepen mogelijk: dakisolatie, 
raamisolatie, een nieuwe duurzamere kachel. Maar we kijken ook naar de duurzaamheid 
van de energieleverancier of naar het gebruiken van duurzame financiële instellingen. Ook 
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maken we binnenkort de stap om ons door een deskundige te laten adviseren. Er is veel te 
doen en te laten op het gebied van duurzaamheid en als commissie Groene Kerk Heusden 
willen ook wij duurzaam met onze financiën omgaan. 
 
Kerkbalans 2035, huh, 2035? 
In dit maandelijkse magazine hebben wij al veel geschreven over Kerkbalans. Inmiddels 
een bekend begrip: ieder nieuwjaar in januari houden we, College van Kerkrentmeesters, 
de actie Kerkbalans. Een oproep om uw vrijwillige bijdrage voor dat jaar weer bekend te 
maken. En dan  gelieve over te gaan tot (maandelijkse) betaling van het toegezegde…. 
Maar er is nog een Kerkbalans, althans: een soort Kerkbalans… Dat is de balans die het 
College van Kerkrentmeesters zoekt in de zaken waarvoor zij verantwoordelijk is. De 
balans in uitgaven en inkomsten, de balans in onderhoud aan de kerk en in onderhoud 
aan de pastorie/Open Hof, de balans in begrip voor wat senior-gemeenteleden geven aan 
onze kerk en wat ‘medior’-gemeenteleden eigenlijk zouden kunnen geven… De balans in 
beleidsfocus op korte termijn en beleidsfocus op lange termijn, de balans in ‘wat kunnen 
we als College doen’ en ‘moeten we dit nu alleen als College doen?’, de balans in inzicht in 
de financieel-huishoudelijke situatie tussen nu en 2022  en inzicht in de financieel-
huishoudelijk situatie tussen nu en 2030/2035…. Vat u ‘m? 
Laten we nou al deze balansen, deze vraagstukken bij elkaar eens noemen geen Actie 
Kerkbalans maar Actie MegaBalans. Waarom Mega? Ach, mega klinkt wel een beetje hip, 
en betekent feitelijk, vertaald uit het Grieks: groot. Actie MegaBalans duidt dus op een 
aantal grote vraagstukken die een grote impact kunnen hebben op onze gemeente. Die 
impact kan ontstaan als er dingen uit balans zijn. Bijvoorbeeld: er wordt gefocust op alleen 
onderhoud aan het kerkgebouw, en de pastorie/Open Hof hangt er qua onderhoud maar 
een beetje bij. Nog een voorbeeld: we voeren een beleid dat alleen oog heeft voor de korte 
termijn, de lange termijn…”Ach, dat is nog zover weg”. 
Om er nou zeker van te zijn dat wij als Protestantse Gemeente te Heusden, als College van 
Kerkrentmeesters, voortdurend de MegaBalans voor ogen houden  hebben wij recent 
vastgesteld dat beleid met betrekking tot de MegaBalans, de GROTE VRAAGSTUKKEN , 
niet alleen gemaakt kan worden door de 5 leden van het College. En daarom hebben wij, 
het College, gemeend een Be-DenkTank   (6 gemeente-leden, waarvan 2 uit het College) 
in het leven te moeten roepen die gaat meedenken, mee-bedenken over het beleid voor de 
instandhouding en bloei van onze gemeente op zowel korte als lange termijn. Op welke 
maatschappelijke tendensen moeten wij inspelen? Wat betekent de kerkverlating voor ons 
op langere termijn? Hoe dienen wij verantwoord te acteren als vastgoedbeheerder? Die, en 
nog veel meer, zaken komen allemaal aan de orde en wij gaan u daarvan met regelmaat op 
de hoogte houden. 
 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 
Via ouderling Joop Nederlof kwam binnen een gift van € 10,-- voor de kerk. Via diaken 
David Broere noteerden we een gift voor de kerk van € 10,--. Via de H.V.D. ontvangen: 1 x 
€ 5.-- en 1 x € 10,-- bestemd voor de H.V.D. Via Vigilate ontvangen 1 x € 10.-- bestemd 
voor het kerkblad. Hartelijk dank voor al deze giften. 
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Gehouden collecten 
In de maand oktober vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de erediensten met 
het totaalbedrag van € 2.837,44. 
Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling: 
Ten bate van Diaconie: Kerk & Israël € 400,35; Plaatselijk Diaconaat € 239,30;  
Werelddiaconaat  € 210,10 en Mercy Ships € 322,40;  
De offerblokken voor  Lebone Village brachten op  € 46,77 en de kinderen brachten mee 
naar de Kindernevendienst  €  54,35. 
Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Instandhouding Predikantsplaats € 137,55; Onderhoud Kerkgebouw € 130,75; Project 
Nieuwe Verwarming € 289,65; Plaatselijk Kerkenwerk € 173,20  en Instandhouding 
Eredienst € 833,02 .De Kerkenraad dankt iedereen, jong en oud, die een bijdrage leverde 
aan deze resultaten.  
 
Komende collecten 
Zondag 1 december is de collecte bestemd voor MAF: Flying for Life. 
MAF staat voor Mission (zending), Aviation (luchtvaart) en 
Fellowship (vriendschap). Het is de grootste nonprofit 
vliegtuigmaatschappij met meer dan 130 vliegtuigen. In 25 landen vliegt het voor 
(hulp)organisaties en kerken. MAF maakt met haar vliegtuigen mensen in geïsoleerde 
gebieden bereikbaar voor hulp. Al meer dan 65 jaar zijn hun vliegtuigen een uitkomst voor 
mensen in nood. MAF vliegt o.a. voor Flying Docters, Verenigde Naties (VN), Rode Kruis, 
Dorcas, Tear, Unicef. De vliegtuigen van MAF zijn geschikt voor het zware werk, ze kunnen 
landen op korte landingsbanen en zijn voor verschillende doelen in te zetten. Door uw 
steun aan de vliegdiensten van MAF worden mensen en dorpen bereikt met hulp en het 
Evangelie.  
 
Op zondag 8 december wordt voor het door de ZWO gekozen project Lebone Village, 

Bloemfontein, Zuid Afrika gecollecteerd. 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. De Nederlandse Stichting Vrienden van Lebone Village, 

waarvan ons gemeentelid Johan de Hoop voorzitter is, wil in samenwerking met de jeugd 
van onze gemeente en de ZWO in de zomer van 2020 een fruitboomgaard in Lebone 
Village gaan aanleggen, zodat de zelfredzaamheid weer groter wordt. Hiervoor is natuurlijk 
veel geld nodig! Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan! 
 
Zondag 15 december zal de diaconie-collecte bestemd zijn voor het plaatselijk 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. Natuurlijk wordt binnen het plaatselijk diaconaat ook 
aandacht besteed aan ziekenzorg, ouderen en gehandicapten werk en 
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wordt ook de jeugd binnen onze gemeente niet vergeten.  
 
Zondag 22 december is de collecte bestemd voor Jemima. Op een heuvel tussen Jeruzalem 
en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat "House Jemima". In het huis worden Arabische 
kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap opgevangen. Jemima biedt drie 

soorten zorg: woon-zorg in verschillende woongroepen, 
dag-besteding voor bewoners van de woongroepen en 
voor nog thuiswonende kinderen en ondersteuning thuis 
voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen en 

voor hun families. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke 
bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het 
buitenland, waaronder Nederland. Door middel van uw bijdrage ondersteunt u deze zorg. 
 
25 december Kerst – Kinderen in de knel. Veel kinderen en jongeren staan er alleen 

voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in 
Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, 
zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten 
nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook 

dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van 
kinderen in de knel te verbeteren? 
 
 
Zondag 29 december is de diaconiecollecte bestemd voor Okkernotes, een netwerk van 
hoop in Senegal. Jowan en Lieneke Okker (Lieneke is de zus van diaken 
Coert van Dis) zijn afgelopen zomer aan de slag gegaan in Senegal voor 
CAMA Zending Nederland. Samen met hun drie kinderen Mozes, Phebe en 
Alef vertrokken ze naar de hoofdstad van Senegal: Dakar. Sinds 2006 is daar 
een internationaal team van CAMA Zending actief welke ze gaan 
ondersteunen. Ze voelen zich geroepen om Jezus’ liefde en vrijheid te delen met de 
bevolking van Senegal en hen in contact te brengen met de persoon Jezus Christus. Zie 
voor meer informatie over dit project: https://www.okkernotes.com.  
  
Op oudjaarsavond 31 december zal de diaconie collecte bestemd zijn voor het evangelische 

begeleidingscentrum “De Schuilplaats”. Dit is een landelijke, 
interkerkelijke instelling voor bijbels genormeerde psychosociale 
hulpverlening op maat met vestigingen in o.a. Almkerk en Sprang-
Capelle. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de 
Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de 

medemens. De Schuilplaats biedt op professionele wijze hulp aan jong volwassenen (17-45 
jaar) die met problemen kampen: depressie, faalangst, trauma’s, gebrek aan structuur en 
ritme, moeite om met anderen om te gaan, enz.  
 
 

KOMEN EN GAAN 

 
Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente 

https://www.okkernotes.com/


 12 

Mevrouw C.E.H. van Vuren, Bergstraat 26; 4261BX Wijk en Aalburg naar 
Grote Kerstraat 42 a; 4261BE Wijk en Aalburg 
De heer G. Bouman en mevrouw J.A. Bouman- den Dekker, Vlasakker 62; 4261LH Wijk en 
Aalburg naar Azaleastraat 26; 4261CW Wijk en Aalburg 
   
Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 
Mevrouw J.W. Verhagen, Vlaemsche Hoeve 32; 5251TB Vlijmen naar 
Ridderstraat 7; 5256EE Heusden 
 
 

VAN DE COMMISSIE ZWO 

 
 
Uitnodiging Zuid-Afrikaanse Maaltijd 
Op 7 februari 2020 organiseert de ZWO weer een maaltijd voor het 
goede doel Stichting Vrienden van Lebone Village. Dit jaar hebben we 
een bij het goede doel passende Zuid-Afrikaanse Maaltijd. Alle 
deelnemers kunnen deze avond genieten van zelfgemaakte typische 
Zuid-Afrikaanse gerechten.  
Wanneer: 7 februari 2020 
Waar:  ‘Open Hof´, Breestraat 10 te Heusden 
Aanvang: 18.00 uur 
Prijs:   € 17,50 volwassen / kinderen t/m basisschool € 7,50 / kinderen 

voortgezet onderwijs tot 18 jaar € 12,50 (inclusief drankjes) 
Opgeven: is mogelijk tot en met 2 februari via de mail: 

hartgershannelore@hotmail.com 
of via de intekenlijsten die achterin de kerk komen te liggen. 

De ZWO hoopt u te mogen verwelkomen op 7 februari 2020. Graag tot dan! 
 
Candlelight shopping Heusden 
Dit jaar staan wij, de leden van de ZWO-commissie, weer met een kraampje bij de 
Candlelight shopping op 13 en 14 december om zo onze producten te kunnen verkopen 
voor het goede doel Stichting Vrienden van Lebone Village. Bij ons kraampje zijn 
verschillende soorten streekproducten, zoals jams, vruchtensappen, stoofperen, e.d. te 
koop. Deze streekproducten zijn met zorg en liefde bereid door onze eigen leden van de 
ZWO. Tevens zijn deze producten verkrijgbaar in een luxe geschenkverpakking; erg leuk 
om cadeau te geven. We hopen u graag terug te zien bij onze kraam! 
 

JEUGDWERK 

 
Oliebollen voor Afrika 
We hebben weer een mooie actie voor u! Dit jaar hoeft u niet zelf oliebollen te bakken met 
oud en nieuw maar u kunt ze bij ons van te voren bestellen en op oudjaarsdag gezellig 
komen ophalen. Er liggen binnenkort inschrijflijsten achter in de kerk waarop u uw 
bestelling kunt plaatsen, maar daar hoeft u niet op te wachten, u kunt nu al een mail 
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sturen naar: solidfriendsgoesafrica@gmail.com. U kunt uw bestelling ook telefonisch 
doorgeven aan de Schakel via 0416-661639. U bestelt een zak van 11 oliebollen voor maar 
5 euro (met of zonder krenten, net wat u lekker vindt). Ook zijn ze los te bestellen voor 50 
cent per stuk. U geeft uw bestelling aan ons door vóór 30 december en wij zorgen er 
samen met de mensen van de Schakel voor dat ze op 31 december voor u klaarliggen. U 
kunt ze tussen 11.00 en 16.00 uur in de Schakel in Oudheusden ophalen en dan gelijk 
betalen.  
 
Nieuws van Solid Friends going Africa 
We zijn super dankbaar dat we al een mooi bedrag hebben opgehaald voor het 
fruitboomgaard project in Lebone Village bij Bloemfontein in Zuid-Afrika. Inmiddels staat de 
teller op ongeveer € 10.000,--. De datum komt steeds dichterbij! We hopen dat u ons wilt 
helpen om ook de laatste € 3000,-- op te halen! Daarnaast werken we hard en passen we 
overal op om onze eigen tickets bij elkaar te sparen.  
Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor de Candle light shopping op 13 & 14 
december, we staan dan samen met de ZWO bij de kraam van de kerk op de markt en 
verkopen dan koek-en-zopie met een Afrikaans tintje, dus kom gezellig even langs. 
Daarnaast is er de oliebollenactie. Zie hiervoor het andere berichtje. 
Mocht u een boom geadopteerd hebben, maar deze nog niet hebben betaald, wilt u dit dan 
zo snel mogelijk doen via: NL07RABO0121706605 t.n.v. Diaconie PG Heusden o.v.v. 
Boomadoptieplan SF Lebone + (Uw Naam). Hartelijk dank! Mocht u vergeten zijn hoeveel u 
hebt besteld stuur dan een mailtje naar: solidfriendsgoesafrica@gmail.com. En u kunt nog 
steeds bestellen!! Volg ons via de website: https://pgheusden.nl/solid-friends-going-africa 
of de socials FB en Insta: @solidfriendsgoesafrica 
 
Jeugdkerstfeest in de open lucht 
Ervaar het kerstverhaal zelf tijdens het jeugdkerstfeest in de openlucht op zondag 22 
december. We lopen een mooie route door Heusden en na de lichtjestocht zingen we 
prachtige liedjes. 
 
Ga je ook mee zingen? Top! Vraag dan een cd met de liedjes op bij marianbok@ziggo.nl. 
Dan kun je de liedjes alvast gaan oefenen. Wil je alleen meelopen? Hartstikke leuk! Ook je 
(groot)ouders en vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom om mee te lopen (en/of te 
zingen)! 
 
17.00 – 18.00 uur 
We starten met de lichtjestocht 
in de tuin van de  
Catharijnekerk in Heusden. 
 
18.00 – 18.30 uur 
Zingen in de kerk  
 
Oefenen voor het zingen doen we om: 
15.00 uur in de kerk, daarna eten we frietjes  
met elkaar en kunnen we direct daarna  
meedoen met de tocht. 

mailto:solidfriendsgoesafrica@gmail.com
mailto:solidfriendsgoesafrica@gmail.com
https://pgheusden.nl/solid-friends-going-africa
mailto:marianbok@ziggo.nl
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De lampion krijg je van ons uitgedeeld in de tuin van de kerk. 

 
 

OVERIGE BERICHTEN 

 
Dankbaar 
Wij zijn dankbaar dat ik weer in jullie midden kan zijn. Hartelijk dank voor de 
kaarten, telefoontjes, bezoeken en alle aandacht die we mochten ontvangen na 
mijn operatie. Het was hartverwarmend. Gerrit en Diane Klop 
 
Dankbetuiging 
Gesterkt door zoveel medeleven na het overlijden van onze zoon Henk, betuigen 
wij hiervoor onze hartelijke dank. Het is ons tot grote steun geweest. 
Arida en Gijs van Loon.  
 
Christelijke Vrouwenvereniging " de Ontmoeting" 
Hartelijk welkom op dinsdag 17 december a.s. in de Open Hof, aanvang Let op: 
19.30 uur. We hopen dan Kerst te vieren met elkaar. Ook belangstellenden 
hartelijk welkom. 
 

JARIGEN 

 
 
 

INLEVEREN KOPIJ 

 

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

AGENDA   

mailto:g.a.bouman@freeler.nl


 15 

 

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) 

Dinsdag 3 dec Spirit en Esprit 
Donderdag 5 dec Bijbel gesprekskring 
Dinsdag  10 dec Spirit en Esprit 
Donderdag  12 dec Welkom aan Tafel 
Vrijdag 13-dec Candlelight shopping 
Vrijdag  13 dec Concert van de Jostiband 
Zaterdag 14-dec Candlelight shopping 
Dinsdag 17 dec Kerstviering Chr. Vrouwenvereniging  De Ontmoeting 
Woensdag 18 dec Kerstviering HVD 
Donderdag 19-dec Open Emmaüs koffiemorgen 
Zondag  22-dec Kinderkerstfeest/Lichtjestocht 
Dinsdag 24-dec Kerstzangavond 
   

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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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

