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Nummer 881 januari 2020 

MEDITATIE 

 
 

De ruimhartigheid van 'Onze Lieve Heer' 
 
In deze tijd van het jaar denk ik vaak terug aan pater Jan Boeckx, die zijn gehele 
arbeidzame leven werkte voor de missie in Curaçao. Eenmaal terug in Nederland, in   
een Nijmeegs klooster, werd hij binnen de kortste keren ernstig ziek. In het UMC 
Radboud kwam hij in het bed naast me te liggen, op de kop af dertig jaar geleden. Hij 
was een rustige, vriendelijke man, die geduldig en gelovig zijn ziekte onderging, 
ondanks dat er geen uitzicht was op genezing. 
Toen op een zaterdagmorgen in december een aardige mevrouw kwam vragen of we 
de volgende dag op onze kamer wilden deelnemen aan de communie, vroeg pater 
Jan: 'Doe je ook mee, Bert? Enigszins in de war gebracht stamelde ik: 'Maar ik ben 
toch protestant, Jan.' Het antwoord van pater Jan zal ik nooit meer vergeten: 'Jongen 
toch, denk je nu echt dat dat iets uitmaakt voor 'Onze Lieve Heer?' 
Het klonk zo oprecht dat ik mij gewonnen gaf. Die zondag ontvingen we samen de 
hostie, terwijl we via onze hoofdtelefoon het koor het prachtige Lutherlied 'Kom tot 
ons de wereld wacht' hoorden zingen. 
Wat een moment: een toegewijde katholiek en een orthodoxe protestant die letterlijk 
ademloos probeerden mee te zingen met Luther. 
 
De abt van het Nijmeegse klooster bezocht mijn buurman elke avond. Hij las dan een 
psalm voor en sprak een gebed uit. Vanaf het moment dat hij merkte dat óók ik dit op 
prijs stelde, ging hij tussen onze bedden staan en bemoedigde hij ons beiden. Toen 
het steeds slechter ging met pater Jan kreeg hij het Heilig Oliesel toegediend. ik werd 
uitgenodigd bij zijn bed te komen zitten, omdat ik er 'echt bij hoorde'. 
Pater Jan Boeckx hield het lang vol, langer dan verwacht, maar overleed het jaar 
daarop in de week vóór Pasen.   
 
Nee, ik ben niet rooms-katholiek geworden. Ik voel me nu eenmaal het beste thuis in 
de kerkelijke omgeving waarin ik ben opgegroeid. Maar van mensen als pater Jan 
Boeckx en de abt heb ik geleerd hoe zegenrijk het is als we niemand buiten sluiten. 
Zij begrepen dat de goede God een ruimte schept die voorbij ons beperkte denken 
gaat. Degenen die zelfgenoegzaam menen het allemaal precies te weten, zijn maar al 
te snel geneigd de ander de maat nemen en worden zo verblind door hun eigen 
kortzichtigheid. Grote kans dat 'Onze Lieve Heer' daar wél een punt van maakt. 
 
Laten we ons vooral niet te druk maken over het 'ware geloof'. We kunnen het beter 
omdraaien: Wie gelooft, moet proberen dat wáár te maken. Schrijf mensen niet af, 
maar leid hen en elkaar bij de hand naar de ruimte waar het Licht nooit dooft. 
 
Ik wens u allen een zo gezond mogelijk en ruimhartig nieuw jaar.      Bert Nederlof    
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KERKDIENSTEN  

 
Woensdag 1 januari  
10.30 uur Ds. F.W. Verbaas                  (geen crèche en knd) 
 Collecten: 1. De Schuilplaats  2. Instandhouding predikantsplaats     
 Kerkauto:  Dhr. H.J. de Waal (telefoon 662568) 
 
Zondag  5 januari 
10.00 uur Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout 
17.00 uur  Ds. F.W. Verbaas snertdienst mmv Brassband O & U, Wijk en 
Aalburg  
 Collecten: 1. Woord en Daad 2. Nieuwe verwarming   
 Crèche: Miranda Boogaard en Ineke Ballegooijen 
 Kerkauto:  Dhr. G. Muijen (telefoon 692638) 
 
Zondag  12 januari  
10.00 uur Ds. L. van Wingerden, Den Bosch               
17.00 uur Ds. G. Van der Linden, Waalwijk 
 Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat  2. Plaatselijk Kerkenwerk     
 Crèche: Koen v.d. Weegen en Ruth Bouman 
 Kerkauto: Dhr. R. Kuijsten (telefoon 662026) 
 
 Zondag  19 januari 
10.00 uur  Dr. C. Huisman, Meppel  
17.00 uur  Ds. G. Van der Linden, Waalwijk 
     Collecten: 1. Open Doors 2. Nieuwe verwarming 

    Crèche: Elian Scheurwater en Miranda de Waal  
 Kerkauto:  Dhr. H.J. de Waal (telefoon 662568) 
 
Zondag  26 januari 
10.00 uur  Ds. F.W. Verbaas, Afscheid en bevestiging ambtsdragers 
17.00 uur  Interkerkelijke gebedsdienst m.m.v. koor Voxtet                            
               Voorgangers:                                    

    Diaken A. Soeterboek, mw. H. de Kruijf, ds. F. W. Verbaas 
 Collecten: 1. Red een Kind  2. Onderhoud Kerkgebouw 
     Crèche: Senja Kuysten en Koen v.d. Weegen 
 Kerkauto:  Dhr. A.H.A. van Heijst (telefoon 661770) 
 

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  

 
Terugblik op kerst  
Op vele manier is in de maand december aandacht besteed aan het Kerstfeest. Een 
greep: het kerstdiner van Welkom aan Tafel; het vrolijke en aangrijpende kerstconcert 
van de Jostiband (750 bezoekers!), de Solid Friends die op een (winderige) 
Heusdense kerstmarkt warme chocomel en Glühwein verkochten voor Lebone Village 
en gratis kaarsje uitdeelden om aan te steken in de kerk; kerstvieringen van de 
Ontmoeting, de HVD en de Emmaüskring. Op het moment dat deze kopij wordt 
geschreven, moeten grote activiteiten als de lichtjestocht voor de kinderen op de 
avond van de vierde advent, de Kerstzangdienst met het Andels Fanfare Corps, het 
Heusdens Manenkoor en onze Cantorij en de feestelijke dienst op Eerste Kerstdag nog 
plaatsvinden. Terugblikken kan hier dus nog niet, maar een woord van dank aan de 
vele, vele ‘medewerkers’ is zeker op zijn plaats. Dus bij dezen: van harte dank, 
iedereen die zich heeft ingezet voor de kerstvieringen in onze gemeente! De geboorte 
van onze Verlosser is een geschenk uit de hemel, maar daar een mooi feest van 
maken is mensenwerk. En wat is er mooier dan dat ook dit keer met Kerst hemel en 
aarde elkaar weer de hand reikten. (FWV)  
 
De wensboom komt langs in de Catharijnekerk  
De Stichting Ontmoeten, die mensen in de gemeente Heusden met elkaar in contact 
wil brengen, laat ook dit jaar tijdens de feestdagen 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 komt de wensboom ‘logeren’ van 
zaterdag 28 december tot en met donderdag 2 januari. Kom maar op met uw 
wensen! (FWV) 
 
Lied van de maand januari: Lied 137A 
Ik heb het idee dat we het Lied van de maand december, Lied 137A, die prachtige 

bewerking van Psalm 137 nog maar een paar keer hebben 
gezongen. Daarom verlengen we dit ‘Lied van de Maand’ naar 
januari. Het lied gaat over ballingen die langs de rivieren van 
Babylon dromen van dé stad, 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.   

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

Een koppig, hoopvol lied om 2019 mee af te sluiten en 2020 mee in te gaan. (FWV) 
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Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers.  Op zondag 26 januari zullen 
wij in de ochtenddienst afscheid te nemen van de ouderlingen Dennis van 
Roosmalen, Anita Timmermans en Nel Rijneveld, en van ouderling-
kerkrentmeester Thomas Rijneveld. 
Jeugdouderling Nicolien Luitwieler is ook aan het eind gekomen van haar 
ambtsperiode, maar omdat ze vanwege studie tot februari in Israël is, zal zij haar 
ambt later officieel neerleggen. In de dienst van 26 januari hopen de volgende 
ambtsdragers hun ambtsperiode te  verlengen: diaken Coert van Dis, ouderling 
Anita de Hoop en ouderling-kerkrentmeester Hans de Weerd.  

In november 2019 zijn verkiezingen gehouden die hebben ertoe 
geleid dat de volgende gemeenteleden hun benoeming tot 
ambtsdragers inmiddels hebben aanvaard: Wilco Honcoop wordt 
onze nieuwe jeugdouderling, en Ernst van der Schans is bereid 
ouderling-kerkrentmeester te worden. De drie gemeenteleden die 

werden verkozen als ouderling hebben helaas voor hun benoeming bedankt. Maar 
op het moment dat de kopij van deze Vigilate wordt geschreven zijn. na de 
gemeente gehoord te hebben, opnieuw drie nieuwe gemeenteleden tot ouderling 
benoemd: Fons van Heijst (Heusden), Ton Versluys en Jaap Zonneveld (beiden 
Wijk en Aalburg). Het antwoord van deze drie op hun verkiezing is echter nog niet 
bekend. Dat er op zondagmorgen 26 januari enkele gemeenteleden in een ambt 
zullen worden benoemd staat dus vast; wie precies, dat staat nog open. Wat zou 
het mooi zijn als er dan ook drie nieuwe wijkouderlingen zullen worden bevestigd! 
(FWV) 
 
Afscheid ouderenpastor Jaap Ooms en zijn opvolging 
Nadat hij afscheid nam als ouderling kreeg Jaap Ooms een nieuwe pastorale taak: 
het brengen van verjaardagsbezoeken aan gemeenteleden van 80 jaar en ouder. 
 Veel predikanten lukt het niet om de mooie traditie van het verjaardagsbezoek 
aan ouderen in stand te houden, ook ondergetekende niet. Vandaar dat de 
kerkenraad blij was dat Jaap Ooms als ‘ouderenpastor’ deze taak namens de 
predikant (en de gemeente) op zich wilde nemen. Jaap Ooms heeft de 
verjaardagsbezoeken jarenlang trouw en met plezier afgelegd,  maar het 
afgelopen jaar was hij er door gezondheidsproblemen van hemzelf en zijn vrouw 
Jenny helaas niet goed meer toe in staat. In overleg is daarom besloten dat hij 
zijn taak op zondag 26 januari 2020 neer zal leggen. Aangezien zijn taak 
behoorlijk fors was (ongeveer 80 adressen!), is de kerkenraad op zoek gegaan 
naar een team (!) van gemeenteleden, dat de taak van Jaap Ooms wil 
overnemen. Dit team is inmiddels gevonden; het zal bestaan uit Hanny 
Brandenhorst, Ada Nederlof, dhr. en mevr. Oostdijk- Endeveld en Dick Spek. Stuk 
voor stuk zeiden deze gemeenteleden meteen volmondig ja, toen ze voor deze 
taak werden gevraagd! In januari gaat het nieuwe team overleggen over de  
werkverdeling, na zondag 26 januari kan het team aan het werk.  (FWV)     
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Vocaal Ensemble Voxtet werkt mee aan Interkerkelijke gebedsdienst . 
Aan de interkerkelijke gebedsdienst op zondagmiddag zal het Vocaal ensemble Voxtet 
uit Amersfoort en omgeving medewerking verlenen. Voxtet bestaat uit vier zangers en 
vier zangeressen, onder wie Nicolien van der Laan, dochter van Leo en ouderling Willy 

van der Laan.  Deze gebedsdienst, die traditioneel valt in de landelijke week 
van gebed voor de eenheid van de christenen, zal de vorm hebben van een 
vesper. Organiserende kerken zijn de RK Parochie Wonderbare Moeder, 

de Evangelische-Lutherse Gemeente Brabant (waartoe de Heusdens 
Lutherse gemeente behoort) en onze Protestante Gemeente. 
Voorgangers zijn diaken Albert Soeterboek, mevr. Hanny de Kruijff en 

ondergetekende. Van harte welkom! (FWV)  
 
Hervormd Kerkblad Voetius gaat (ook) digitaal 
De PG Heusden verzorgt wekelijks een informatieve rubriek in het Hervormd Kerkblad 
Voetius, dat regionaal verschijnt. Tot voor kort verscheen de Voetius alleen op papier, 
maar daar komt verandering in.  U kunt zich nu ook abonneren op een digitale 
uitgave van Voetius. De Voetius krijgt u dan als pdf-bestand per e-mail toegestuurd. 
Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u zich aanmelden bij 
voetiusdigitaal@gmail.com. Uiteraard is overstappen vanuit een bestaand abonnement 
ook mogelijk. De voorlopige prijs van een digitaal abonnement bedraagt €20,- per 
jaar. Overigens blijft de Voetius ook gewoon op papier verschijnen! (FWV) 
 

CATECHESE, GESPREKSKRINGEN En avond gebed 

 
Catechese en gesprekskringen in januari 2020  
De gecombineerde catechisatiegroep Spirit/Esprit komt in januari bij elkaar: op 
dinsdagavond 7, 14 en 21 januari 2018. De Open Cirkel komt weer bij elkaar op 
donderdag 30 januari, in de bovenzaal van de kerk, om 20:00 uur. De eerste 
bijeenkomst van het Leerhuis Augustinus wordt gehouden op woensdagavond 29 
januari, om 20:00 uur in de consistorie.  De Bijbelgesprekskring komt in januari 
niet bijeen; de eerste bijeenkomst in 2020 is op donderdagochtend 6 februari, om 
10:00 uur in de Open Hof.   (FWV) 
 
Leerhuis Augustinus  

God is meer broeder dan alle broeders. 
God is meer vriend dan alle vrienden. 
God is meer liefde dan alle liefde. 

Na de apostel Paulus heeft waarschijnlijk geen mens zoveel invloed gehad op de 
ontwikkeling en vormgeving van de christelijke traditie (zowel inhoudelijk als naar 
uiterlijke vorm) als de Noord-Afrikaanse bisschop Aurelius Augustinus, die leefde van 
354 tot 430 na Christus. Door zijn werk als bisschop, maar vooral door een 
ongelooflijke verzameling boeken, preken en brieven die van hem bewaard zijn 
gebleven, heeft deze wijze en kunstzinnige man een onuitwisbaar stempel gedrukt op 

mailto:voetiusdigitaal@gmail.com
mailto:voetiusdigitaal@gmail.com
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de kerkgeschiedenis. Zonder Augustinus zouden we anders denken over de zondeval 
en de verzoeningsleer, over het wezen van de kerk en over oecumene, en over 
onderwerpen als christelijke politiek en seksualiteit. De laatste jaren is er sprake van 
een hernieuwde aandacht voor zijn werk. Veel van zijn boeken worden in nieuwe 
vertalingen uitgebracht en vervolgens veelvuldig gelezen. Hierbij speelt ongetwijfeld 
mee dat Augustinus een geweldige schrijver was: scherp, humoristisch, origineel, 

inspirerend, soms ontroerend, altijd prikkelend. Al lezend hoor je hem 
als het ware preken of spreken! In de maanden januari-april worden 
vier leerhuisavonden georganiseerd over Augustinus.  Tijdens deze 
(woensdag)avonden hoop ik te vertellen over het boeiende leven van 
Augustinus, over de tijd waarin hij leefde, en zullen we met elkaar 

een aantal teksten van zijn hand lezen. Geen vage theoretische beschouwingen, maar 
boeiende passages over onderwerpen die ons na 1600 jaar nog steeds bezighouden. 
Voor alle deelnemers is een map met de betreffende teksten beschikbaar. Om te 
weten hoeveel mappen ik moet maken, is het prettig als deelnemers zich tevoren bij 
mij aanmelden. (fw.verbaas@hetnet.nl). Het Leerhuis Augustinus wordt gehouden op 
woensdagavond 29 januari, 26 februari, 25 maart en 29 april,  in de 
consistorie van de kerk (en aansluitend op het maandelijks avondgebed.)   Wie alvast 
iets wil proeven van Augustinus: in het Nieuwe Liedboek zijn op de pagina’s 1158, 
1167, 1350 en 1439 korte teksten van Augustinus opgenomen. Ik eindig met een 
bekende (Latijnse) oproep van Augustinus: Tolle lege! Dat betekent: neem en lees!  
      
Maandelijks avondgebed in het koor van de kerk 
Voorafgaand aan het Leerhuis Augustinus vindt op woensdagavond 29 januari weer 
het maandelijks avondgebed plaats. De bijeenkomst duurt ongeveer een half uur en 
verloopt volgens een vaste liturgie, die bestaat uit een lied, een psalmgebed, een 
schriftlezing, stilte, gesproken gebeden en een afsluitend lied. Op zondag ligt er 
achterin de kerk een gebedenboek, waarin u gebedsonderwerpen kunt schrijven. 
Deze worden meegenomen in het avondgebed. Na afloop is er altijd koffie en thee. 
Van harte welkom! (FWV)              
  

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 
 

UIT DE PASTORIE 

 
Vakantie predikant  
Van zaterdag 11 tot en met zondag 19 januari hoop ik van een ‘verlate kerstvakantie’ 
te genieten. Mocht u in deze periode pastorale bijstand zoeken, dan kunt u zich 
richten tot scriba Huib de Waal (tel. 662568) of ouderling Nel Rijneveld (tel. 691981).  
 
Hartelijk dank voor de kerstkaarten en nieuwjaarswensen die we in december 
mochten ontvangen. Alle lezers van Vigilate wensen wij op onze beurt vanaf deze 

mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
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plaats een gezond en gezegend 2020 toe. Marianne en Frans Willem Verbaas 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 
Uit de kerkenraad: twee nieuwe beleidsplannen 
Leden van de kerkenraad zijn in het najaar van 2019 druk geweest met het schrijven 
van twee beleidsplannen. In november heeft de kerkenraad een Beleidsplan Veilige 
Gemeente vastgesteld, waarin wordt omschreven hoe wij ernaar streven een veilige 
gemeente te zijn, dat wil zeggen een gemeente waarin ieders persoonlijke en 
lichamelijke integriteit wordt gerespecteerd, en wat we moeten doen als er op dit 
gebied onverhoopt toch iets verkeerd gaat. In het voorjaar zal dit beleidsplan worden 
verwerkt in een aantal concrete stappen. Een van die concrete stappen is dat het 
onderwerp ‘veilige gemeente’ in de eredienst, catechese en kringwerk met enige 
regelmaat ter sprake zal worden gebracht.  Een andere concrete stap is dat het 
Beleidsplan Veilige Gemeente binnenkort integraal op onze website kunt terugvinden. 

In de decembervergadering van de kerkenraad is een concept van een Algemeen 
Beleidsplan 2020-2023 gepresenteerd. Dit beleidsplan, dat Licht in de Wereld als 
titel heeft meegekregen, schetst waar wij als gemeente in 2023 hopen te staan, en 
wat ervoor nodig is om onze plannen en ambities te realiseren. Tijdens o.a. de 
startzondag in september heeft u als gemeente al hardop mee kunnen denken over 
de richting van dit beleidsplan. Zodra de kerkenraad het nieuwe beleidsplan 2020-
2023 heeft vastgesteld, zal het met de nodige aandacht aan de gemeente worden 
gepresenteerd. (FWV) 

VAN DE DIACONIE  

 
Samen (op) Weg 
De diaconie van de Protestantse Gemeente Heusden ondersteunt een initiatief van 
een gemeentelid onder de naam Samen (op) Weg. Hierbij worden gemeenteleden 
zonder vervoer bijgestaan. Het komt  op het volgende neer:  mocht u (als 
gemeentelid van P.G. Heusden) een vervoersprobleem hebben dan wil een selecte 
groep rijders u (gratis) vervoeren. Dat kan zijn van Heusden naar Den Bosch, maar 
ook van Veen naar Groningen. 
Voorbeelden: 
- U wilt een familielid bezoeken, maar u heeft geen auto waardoor dit niet mogelijk is. 
- U heeft niet de financiële mogelijkheden om te reizen met openbaar vervoer, maar 
moet toch naar het ziekenhuis. 
- U wil een vriend(in) bezoeken die u al lang niet meer heeft gezien, maar u mag zelf 
 niet meer rijden. 
- U had als wens een keer …….  
Aanmelden: schroom niet en neem contact op met contactpersoon, Mw. Marianne 
Verbaas-Pijl op telefoonnummer 0416-531663. 
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Welkom aan tafel 
Wat was het bijzonder, de kerstfeestviering van Welkom aan tafel. Zoveel gasten, 
warmte, gezelligheid en een heerlijke maaltijd. Met elkaar vormden we een heus koor, 
mede dankzij de muzikale begeleiding van Leo. Nu hebben onze medewerkers even 
pauze, maar de eerste maaltijd in 2020 is alweer vastgelegd. Op 23 januari worden 
alle gasten weer verwacht. Wanneer het niet lukt, om te komen, graag even een 
belletje naar fam. Van den Oever, tel. 662510. 
 
Bericht voor de medewerkers van Welkom aan tafel 
Allereerst: hartelijk dank voor al het werk dat steeds weer verzet wordt. Enthousiast 
worden alle taken steeds weer gedaan. Binnenkort moet er weer een nieuw rooster 
gemaakt worden. De data tot de zomerstop zijn: 23 januari, 13 februari, 5 en 26 
maart, 16 april, 7 en 28 mei, 18 juni 2020. Wilt u vast eens kijken of u ingeroosterd 
kunt worden? Wanneer er data zijn, die niet schikken, kunt u dit melden bij Nel 
Rijneveld, tel. 691981, E-mail nelrijneveld@hotmail.com (graag uiterlijk 10 januari). 
 
Emmaüskring 
Op donderdag 9 januari komt de Emmaüskring bijeen om 12.30 uur in de consistorie 
van de kerk. We beginnen met een eenvoudige en smakelijke lunch. Daarna wordt 
samen gezongen, een onderwerp overdacht en er is volop gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. Deze kring is vooral bedoeld voor degenen die alleen de weg door het 
leven gaan of vervolgen moeten. Rond 14.30 uur wordt de middag afgesloten. 
 
 
 
Open Emmaüskoffiemorgen 
In tegenstelling tot de Emmaüskring is de open Emmaüskoffieochtend bedoeld voor 
iedereen, zonder onderscheid. Op donderdag 30 januari is er weer een laagdrempelig 
koffie en thee uurtje, waarbij informele ontmoeting, gezelligheid en het delen van het 
leven centraal staan. De ochtend wordt geopend om 10.00 uur en rond 11.30 uur 
gaan we weer uit elkaar. 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 
We maken de balans op….. (I) 
Tegen het einde van het jaar kan je op verschillende manieren de balans opmaken 
over het afgelo-pen jaar. We doelen nu een beetje op de financiële kant…. We 
houden het heel kort: Als u nu twijfelt of u alle munt-enveloppen hebt betaald, kijk 
dan ‘ns uw laatste betalingen na. Maar als u het niet meer weet kunt u hierover ook  
e-mailen naar kerkrentmeesters@pgheusden.nl   U krijgt dan per ommegaande 
antwoordt op uw vraag. (Er zitten nog heel wat ‘onbetaalde strookjes’ in onze map….) 
 
We maken de balans op….. (II) 

mailto:nelrijneveld@hotmail.com
mailto:nelrijneveld@hotmail.com
mailto:kerkrentmeesters@pgheusden.nl
mailto:kerkrentmeesters@pgheusden.nl


 9 

In het verlengde van het stukje hierboven:  Uw toezegging Vrijwillige Bijdrage 2019 
bepaalt met alle andere toezeggingen een groot deel van het  financiële draagvlak  
van onze gemeente. Ligt u nog ‘op koers’ met uw betalingen voor 2019? Ook hierover 
kunt u eventuele vragen stellen. 
 kerkrentmeesters@pgheusden.nl 
 
Schilderij Catharijnekerk 
Jarenlang hing het bij ons gemeentelid en Heusdenaar Gijs Bouman (samensteller 
Vigilate…) op een prominente plaats aan de wand. Toen Gijs en Betty ‘kleiner’ gingen 
wonen moest het schilderij ook verhuizen: naar Gijs’ familielid Fons van Heijst. Toen 
bleek dat de kerkrentmeesters vonden dat het schilderij niet zou ‘misstaan’ in de 
consistorie, waren de heren het er snel over eens dat het schilderij een mooi plaatsje 
toekwam in de consistorie. En nou hangt het weer prominent: boven de 
schoorsteenmantel in de grote consistoriezaal. Gijs en Fons: een mooie geste, 
hartelijk dank. Een ieder die het schilderij, dat door hun oom in 1927 is geschilderd, 
‘ns wil bewonderen:  welkom in de consistorie!  
 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 
Via Anke Muijen € 20,- voor Geloven in Spangen, via ouderling Nel Rijneveld   
€ 10,- voor de kerk en € 50,- voor Welkom aan Tafel. Correctie op melding vorige 
maand: We meldden dat David Broer ontving een gift van € 10, maar dat moet zijn: 
twee giften, te weten 1x €10,- en 1x € 20,- Per kas kwam binnen een gift van € 15,- 
voor de kerk via ouderling Anita de Hoop (vorige maand) en nog een gift van € 15 
voor de kerk via ouderling Anita de Hoop (deze maand). Via ouderling Korrie van 
Zandwijk ontvingen we € 50,- voor Instandhouding Predikantsplaats en € 20,- voor de 
Instandhouding van de Ere-dienst. Via de H.V.D. ontvangen 1 x € 10,-- 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 november vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de 
erediensten met het totaalbedrag van € 6.066,04. Opgesplitst naar doel noteren we 
de volgende verdeling: Ten bate van Diaconie: 
Avondmaalscollecte  t.b.v Geloven in Spangen € 558,50 Plaatselijk Diaconaat € 
280,32;  Kerk in Actie  € 339,50; Dorcas € 260,50; Dankdagcollecte  t.b.v Geloven in 
Spangen € 1.136,57; Noodhulp Syrië € 247,47 en St. MAF  
De offerblokken voor  Lebone Village brachten op  € 72,23 en de kinderen brach-ten 
mee naar de Kindernevendienst  € 74,45. In de collecten werden twee collectebonnen 
aangetroffen voor ZWO: € 25,00. Afgestort voor Lebone Village  € 405,-- 
Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Project Nieuwe Verwarming € 193,51; Onderhoud Kerkgebouw € 235,30; Project 
Nieuwe Verwarming € 288,55; Plaatselijk Kerkenwerk € 530,10 en Instandhouding 

mailto:kerkrentmeesters@pgheusden.nl
mailto:kerkrentmeesters@pgheusden.nl
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Eredienst € 1.167,77. De Kerkenraad dankt iedereen, jong en oud, die een bijdrage 
leverde aan deze resultaten.  
 
Komende collecten 
Op 1 januari zal de diaconale collecte bestemd zijn voor het evangelische 

begeleidingscentrum “De Schuilplaats”. Dit is een landelijke, 
interkerkelijke instelling voor bijbels genor-meerde 
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. 
Zondag 5 januari is de collecte van de diaconie bestemd voor Woord en Daad. Woord 
en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede vanuit 
Bijbels perspectief. Als bijbelgetrouwe Nederlandse 
stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale 
partners en betrokkenen uit relevante sectoren, 
mensen wereldwijd. Woord en Daad wil 
verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van 
een menswaardig bestaan voor armen en rijken en schept hoop en kansen om 
armoede te overstijgen. Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de 
vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan 
opbouwt. Ondersteunt U dit mee? 
Zondag 12 januari 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. 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 19 januari is de collecte bestemd voor 
Open Doors. Open Doors steunt christenen die 
om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. ‘Bid 
voor ons’, is vaak het eerste wat vervolgde 
christenen vragen. Gebed is het fundament én 
een belangrijk onderdeel van het werk van Open Doors. Open Doors brengt bijbels en 
christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open 
Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en 
noodhulp. Het werk van Open Doors voor vervolgde christenen is mogelijk door Gods 
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genade en zegen en de ondersteuning van duizenden christenen wereldwijd. 
Ondersteun dit werk met uw gebed en gift. 
Zondag 26 januari wordt voor Red een Kind gecollecteerd. Red een Kind is een 
relatief kleine organisatie en wil zoveel mogelijk kinderen uit de armoede laten 

groeien. De ambitie van deze organisatie is zichzelf overbodig 
maken. Dat klinkt misschien gek, maar denk er eens over na: zou 
het niet geweldig zijn als er geen kinderen meer zouden sterven 
aan de gevolgen van armoede? Als ouders overal ter wereld hun 
kinderen een toekomst kunnen geven? Red een kind gelooft in 
een aanpak die erop gericht is dat een dorp na zeven tot tien 

jaar geen hulp meer nodig heeft. Na die periode is er structureel zoveel verbeterd in 
het dorp dat het programma gestopt kan worden. De bevolking kan dan zelfstandig 
verder om te bouwen aan een kansrijke toekomst voor hun kinderen. Helpt u mee? 

KOMEN EN GAAN 

 
Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente 
Mevrouw C.W.P.J. Warnaer-Toetenel, Demer 7A; 5256AB Heusden naar 
Burg van de Heijdenstr 1 - W303; 5151HK Drunen 
Mevrouw P. Brekelmans-van Helden, Perzikstraat 49; 4261KC Wijk en  Aalburg naar 
Maasgaard 17; 4261AZ Wijk en Aalburg 
  
Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een overschrijving 
Mevrouw G. van Zelst, Valbrug 30; 5151VZ Drunen 
De heer M.J. van Blijderveen, Verzetsplein 22; 4264VD Veen 
De heer R. Vos en mevrouw J.M.J. Vos-Boogaard, Willem de Zwijgerstraat 100; 
4264SM Veen met kinderen C.W en T.C.A.G. Vos 
De heer C.R. Hoeke en mevrouw P.G. Hoeke-Ossenblok,  
Zuidland 4; 5152GJ Drunen 
 

VAN DE COMMISSIE ZWO 

 
Herinnering Uitnodiging Zuid-Afrikaanse Maaltijd 
Op 7 februari 2020 om 18.00 uur organiseert de ZWO weer 
een maaltijd voor het goede doel Stichting Vrienden van 
Lebone Village in de Open Hof. 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. Prijs volwassenen € 17,50, kinderen t/m basisschool € 7,50, kinderen 
voortgezet onderwijs tot 18 jaar€ 12,50 (inclusief drankjes). U kunt opgeven tot en 
met 2 februari via de mail: hartgershannelore@hotmail.com  
of via de intekenlijsten die achterin de kerk liggen. De ZWO hoopt u te mogen 
verwelkomen op 7 februari 2020. Graag tot dan! 

mailto:hartgershannelore@hotmail.com
mailto:hartgershannelore@hotmail.com
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Candlelight shopping Heusden 
Tijdens de Candlelight shopping op 13 en 14 december jl. heeft de ZWO weer mooie 
streekproducten zoals eigengemaakte jam, sap enz. verkocht. De verkoop tijdens 
deze (natte en winderige) dagen heeft voor het project Stichting Vrienden van Lebone 
Village het mooie bedrag van ruim € 400,00 opgebracht. Dit is inclusief de opbrengst 
van de eigengemaakte sleutelhangers. Deze sleutelhangers, in de vorm van fruit, zijn 
nog te bestellen. Net zoals stoofpeertjes, pruimenjam en bessen of bramensap. 
Hiervoor hoeft u alleen maar een appje of telefoontje naar Sijna v.d. Mooren (06-
30779225) of Hennie Spek (06-14224332) te doen. 
 

JEUGDWERK 

 
Jaarlijkse uitje in de kerstvakantie voor 10+ en Solid Friends, 
Vrijdag 3 januari 2020 organiseren wij ons jaarlijkse uitje in de kerstvakantie. Deze 
keer gaan wij bowlen in 't Bourgondisch Hof in Waalwijk. Dit lukt natuurlijk niet op 
een lege maag dus daarom eten we voor die tijd eerst gezellig met elkaar friet. Dit 
doen we in de Open Hof. Aanvang: 17.00 uur  
Tussen 20.30 uur - 21.00 uur verwachten wij weer terug te zijn bij de kerk. 
Hebben jullie er net als wij ook zoveel zin in? Geef je dan op bij:                         
wilcohoncoop@hotmail.com of riaschouten77@gmail.com. Vraag aan de ouders, 
gezien de grootte van de groep zullen we ook een aantal auto's nodig hebben, wie o 
wie wil er met ons meerijden? Hopelijk tot vrijdag 3 januari!! 
 

OVERIGE BERICHTEN 

 
Christelijke Vrouwenvereniging " de Ontmoeting" 
Hartelijk welkom op dinsdag 21 januari 2020 om 8.00 uur in de Open Hof. Mevr. 
Rijma de Ruyter uit Wijk en Aalburg komt met een lezing over Verlies en Herstel. 
Ook belangstellenden hartelijk welkom. 

 
Dankbetuiging 
Voor uw medeleven tijdens en de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en trotse opa willen wij u hartelijk danken. Wij hebben dit 
zeer gewaardeerd. 
J.F.M. Tolhoek-Kooman, kinderen en kleinkinderen  
 
"Groot is Uw trouw, o Heer" 
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle felicitaties, die wij hebben 
mogen ontvangen voor ons 40-jarig huwelijksjubileum. We zijn hier enorm door 
verrast en geraakt. Dank hiervoor!! 
Maarten en Connie Honcoop-Schreuders, Wilco en Ciska  

 

mailto:riaschouten77@gmail.com
mailto:riaschouten77@gmail.com
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Nieuwjaarswens Cantorij 

 
Een gezegend nieuw jaar starten we 

Met een goede gids aan onze zij, de ster van Jezus, 
Die ons de veilige wegen wijst en ons hart vervult met Zijn genade 

Hij schenkt vreugde op ons pad, Zijn liefde geeft ons het vertrouwen 
En de kracht om van het nieuwe jaar te kunnen genieten 

Ook in 2020 danken we jullie voor onze vriendschap 
 

We wensen elkaar veel heil en zegen  
Gelukkig Nieuwjaar! 

 
    

 
 
Shalom vanuit Jeruzalem: over het vieren van de sabbat 
Het blijft bijzonder om hier te studeren en te leven. De vakken zijn ontzettend 
leerzaam en ook heb ik regelmatig interessante ontmoetingen. Daarvan leidde er een 
tot een uitnodiging om een hele sabbat thuis te komen meevieren, een uitnodiging 
die ik graag aannam. Omdat de joods-orthodoxe familie niet in Jeruzalem woont en 
op sabbat al het openbaar vervoer stilligt (dat is nog eens ‘zondagsrust’!), ga ik er op 
vrijdagmiddag voor zonsondergang naar toe en blijf daar totdat de zon weer onder is 
gegaan op zaterdagavond en de bussen weer rijden. Best spannend dus om ruim 24 
uur bij een vreemde familie te verblijven 
De uren voor sabbat zijn verre van rustig. Iedereen doet nog even de laatste inkopen, 
koopt een bloemetje, of eet nog even snel wat. Kooplieden bieden hun waar 
schreeuwend aan voor bodemprijzen en iedereen begeeft zich gehaast naar huis of 
familie, waardoor de bussen overvol zijn. Zo ook mijn bus. Na een hectische rit kom ik 
aan in het rustige plaatsje waar ik hartelijk welkom word geheten door de familie. Om 
precies 16.15 uur wordt de sabbat verwelkomd met een ritueel dat bestaat uit het 
aansteken van kaarsen en een zegen. De lichten en verwarming stonden al aan en 
worden niet meer uitgedaan, alleen als ze op een automatische timer staan. De 
muziek, telefoons en computers gaan uit en alle maaltijden zijn van tevoren bereid en 
worden door een soort constant verhitte moderne stoof warm gehouden. Letterlijk 
wordt hier even gas teruggenomen. 
Om half zes wordt de eerste sabbatmaaltijd gegeten. Er zijn er meestal drie. Er wordt 
begonnen met een zegenbede (kiddush) over de wijn. Na het ritueel van het wassen 
van de handen met een zegenbede (N’tilat Yadayim), wordt het speciale sabbatbrood 
(challah) gezegend en aangesneden, met zout besprenkeld en uitgedeeld. Dit is een 
herinnering aan de tempel en aan het eeuwig verbond. De maaltijd is zeer uitgebreid; 
een echte koningsmaaltijd. Ook wordt de maaltijd weer afgesloten met een 
zegenbede (Birkat Hamazon). Vaak wordt er ook gezongen thuis, maar deze familie 
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vertelt niet zo goed toon te kunnen houden dus laten ze dat achterwege :). Tijdens 
de maaltijd en erna wordt er flink gediscussieerd en gesproken over allerlei thema’s. 
Vooral over politiek en religie. Ze zijn aardig op de hoogte van de situatie in 
Nederland, bijvoorbeeld wie Geert Wilders is en dat er laatst nog een steekpartij was 
in Den Haag.  
Op sabbatochtend ga ik in alle vroegte mee naar de viering van 8.30 uur. Dit is 
trouwens de late (!) viering, de vroege begint om 7 uur. De viering duurt ruim 2 uur 
en is gevuld  met het Shema (uit Deut. 6), zegeningen, gebeden, zang en het 
belangrijkste: het lezen uit de Torarol.  
Na de viering begint om stipt elf uur de tweede sabbatmaaltijd omringd door dezelfde 
rituelen als de eerste. Er schuiven nog wat meer familieleden uit de buurt aan. Er 
ontstaat een gezellige drukte en ook nu wordt er weer veel gesproken. Na de lunch is 
het tijd voor rust en lezen (de gasten zijn weer vertrokken). Ik krijg heel wat boeken 
uit de overvolle boekenkasten aangereikt om te lezen waardoor ik wel een paar 
weken hier kan blijven. Halverwege het scannen van het eerste boek vallen mijn ogen 
dicht en vertrek ik voor een uurtje naar mijn kamer. Gelukkig is dat geoorloofd op 
deze rustdag. Om precies 17.15 uur wordt de sabbat weer afgesloten met een ritueel 
van kaarsen en gebeden. Alle rituelen op deze sabbat hebben een betekenis en 
worden met veel eerbied en respect gedaan. De sabbat wordt echt als een feest 
geleefd. Bijzonder om dit zo mee te maken.  
Na de familie hartelijk te hebben bedankt en te zijn uitgezwaaid zit ik een uur later 
weer in een overvolle bus terug naar Jeruzalem nog nadenkend over wat ik het 
afgelopen etmaal allemaal heb meegemaakt.  
Shalom en een gezegende kerst, Nicolien Luitwiele 

JARIGEN 

 

Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden. 
2-jan Dhr. H. Nederlof Van Deelenstraat 53 
3-jan Mevr. H. Verheij - Couwenberg Herptseweg 21 
5-jan Mevr. L.J. van Dongen Bastion 9 
8-jan Mevr. D. Sprong - Branderhorst Hamelpark 17 
9-jan Mevr. C. Kurpershoek Putterstraat 37 A 

10-jan Mevr. A. Schoenmakers - Terlouw Eikendonklaan 2, Waalwijk 
11-jan Dhr. H.A. van Driel Suitbertusstraat 38 
16-jan Dhr. P.W. Verhoeven Gijsbertus Voetiusstraat 8 
19-jan Mevr. T.M. van Bergeijk Perzikstraat 49 
19-jan Mevr. L.F. Nederlof - Mes Van Deelenstraat 53 
19-jan Dhr. J.H. van Harten Dorpsstraat 31 
21-jan Dhr. G. van Os Grote Kerkstraat 58 
21-jan Mevr. A. Nieuwkerk - Hamstra Waterpoort 20 
22-jan Dhr. W. Kuijpers Azaleastraat 64, Wijk 
22-jan Mevr. J.G. den Boer - Timmermans Ridderstraat 26 
23-jan Mevr. J. Valk - Vermaas Lieshoutsedijk 37B, St.Oedenrode 
26-jan Mevr. A.C. van Aalst – v. Eekelen Kasteellaan 25 
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29-jan Dhr. J. Versteeg Molenhof 28, Wijk en Aalburg 
29-jan Mevr. W.C. de Leest Rembrandtlaan 20 

 

INLEVEREN KOPIJ 

 

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

AGENDA   

 
Vrijdag 3-jan Uitje voor 10+ en Solid Friens 
Dinsdag 7-jan Spirit en Esprit 
Donderdag 9-jan Emmaüskring 
Dinsdag 14-jan Spirit en Esprit 

Dinsdag 21-jan Spirit en Esprit 17-jan 
Dinsdag  21-jan Chr. Vrouwenvereniging “De Ontmoeting” 
Donderdag  23-jan Wekom aan Tafel 
Woensdag  29-jan Avondgebed/Leerhuis Augustinus 
Donderdag 30-jan Open Cirkel 

Donderdag 30-jan Open Emmaüs koffiemorgen 
 
 

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  

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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Diaconie: 
(ook voor aanvragen kerktelefoon en CD-opnames van diensten ) 
Dhr. D.J.C. Broer, Molenhof 18, 4261 XD  Wijk en Aalburg. T:  06-27 55 12 01/ 
0416-69 38 88  E: Diaconiepgheusden@hotmail.com. 
RABOBank:NL07RABO0121706605    
 
ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) Voorzitter: 
Hannelore Hartgers, Polsstraat 69, 4261 BR Wijk en Aalburg .  
T:0416-693098. RABOBank: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. ZWO. 
 
HVD (Hartelijk, Vriendelijk,  Dienstbaar): Penningmeester: Kora Mes, Gerard van 
Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936. 
Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden 
 
Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz. 
Nel Rijneveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com 
 
Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT Oudheusden. 
T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com. 
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