
 1 

Nummer 882 februari 2020 

MEDITATIE 

 
 

Opgefrist 
  

Iedere zondag bidden wij als gemeente het Onze Vader, en misschien doet 
u dat doordeweeks ook wel, thuis, of onderweg, of waar u maar bent. Het 
gebed dat Jezus ons heeft gegeven is in al zijn eenvoud veelomvattend. 
Het zet in (Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd) 
en eindigt bij de eer van God (... want van u is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid). Daartussenin bidden wij God om het 
allernoodzakelijkste: brood, vergeving, verlossing van het kwaad (‘de 
boze’). Uit ondervinding weet ik dat het bidden van het Onze Vader heel 
rustgevend kan werken. Wanneer ik wat bidden betreft even verdwaald 
ben, brengt het Onze Vader mij terug naar de weg, zodat ik weer verder 
kan. Ik sprak eens met iemand die niet meer zag welke kant het op moest 
met zijn leven. Ik wist hem niets beters te zeggen dan: ‘Als je ’s-ochtends 
uit je bed stapt, of ’s avonds er weer in, bid dan een keer het Onze Vader. 
Het zal je rust geven.’ Later vertelde die persoon me dat mijn advies 
geholpen had.           

Wanneer kerkvader Augustinus, die leefde van 354 – 430 na 
Christus, een volwassen man of vrouw doopte, liet hij zijn dopeling eerst 
het Onze Vader uit het hoofd leren. Hij moedigde aan om het gebed 
dagelijks te blijven bidden. Want het mag zo zijn dat het doopwater alle 
zonden afwast, onvermijdelijk zullen gelovigen na hun doop opnieuw tot 
zonde vervallen. Door dagelijks het Onze Vader te bidden met daarin de 
bede: en vergeef ons onze schulden, vraagt een mens aan God om hem of 
haar dagelijks opnieuw te reinigen van het kwaad. Daarmee maakte 
Augustinus van het bidden van het Onze Vader geen herhaling van de 
doop, wel een herinnering eraan. Sinds ik deze uitleg van Augustinus las, 
moet ik bij het bidden van het Onze Vader altijd even aan de doop denken. 
Aan mijn doop. Alsof ik opnieuw kopje onder ga en schoon weer boven 
kom. Opgefrist. 
 
Ds. F. W. Verbaas 
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KERKDIENSTEN  

 

Zondag  2 februari 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas - doopdienst 
17.00 uur Ds. G. van der Linden, Waalwijk 
 Collecten: 1. Werelddiaconaat 2. Nieuwe Verwarming     
     Crèche:  Anoeska Timmermans en Esmee Timmermans   
 Kerkauto:  Dhr. Hans de Weerd (telefoon 0183-442550) 
 
Zondag  9 februari 
10.00 uur Mevr. Ds. L.E. Vos, Zwolle  
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas    
 Collecten: 1. Pl. Jeugdwerk 2. Plaatselijk Kerkenwerk     
 Crèche: Maryse Vos en Armanda Vos 
 Kerkauto:  Dhr. H.Lammers (telefoon 322722) 
 
Zondag  16 februari 
10.00 uur Ds. S. Jumelet, Zaltbommel  
17.00 uur Ds. H.J. van Kapel, Waspik 
 Collecten: 1. Noodhulp 2. Nieuwe Verwarming 
 Crèche: Wilco Honcoop en Connie Honcoop              
 Kerkauto:  Dhr. W. Bok (telefoon 697420) 
 
 Zondag  23 februari 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas – poëziedienst: Het kind in mij.  
 Collecten: 1. Vluchtelingenwerk 2. Onderhoud Kerkgebouw     
 Crèche:  Marieke Rijneveld en Luca Rijneveld             
 Kerkauto:  Dhr. P. Verhoeven (telefoon 661711) 
 
 
 

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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Alweer Kerkbalans?? Ja, alweer Kerkbalans !! ALTIJD Kerkbalans 

Het houdt nooit op, ofwel: we houden nooit op. ALTIJD hebben we de 

taak om er voor te zorgen dat God’s Woord verspreid en gehoord kan 

worden in Heusden en omgeving. ALTIJD willen we daarom een 

volledige predikantsplaats in stand houden, voor de prediking, pasto-rale 

zorg. ALTIJD willen we de juiste omstandigheden en faciliteiten in 

stand houden daar-toe: een goed huis voor de predikant; een optimaal te 

gebruiken kerkelijk centrum De Open Hof; een mooie waardevolle 

historische Catharijnekerk die ALTIJD warm is ’s winters…; moderne 

communicatiemiddelen, bijvoorbeeld voor goede kijk- en luister-

faciliteiten om thuis de dienst te volgen. ALTIJD brengen die zaken 

natuurlijk kosten met zich mee, voor niets gaat de zon op, zegt men. 

ALTIJD wordt er dan een beroep gedaan op gemeenteleden, op U. 

ALTIJD kunnen we op hen, op U rekenen! Ook voor 2020 rekenen we 

op U, op jou,  zoals ALTIJD! En ALTIJD zeggen we, namens de 

Protestantse Gemeente te Heusden, namens de 

kerkenraad, namens dominee Verbaas: DANK, 

dank, dank! 

 

Misschien vraagt u zich af: “Waarom steeds zoveel aandacht voor die 

Kerkbalans? Ik geef toch trouw elk jaar?”. Dat klopt: Heel veel leden 

van onze gemeente geven heel trouw, en daar zijn we dankbaar voor! 

Maar toch zit er een klein addertje onder het gras…. Wij zien 

bijvoorbeeld dat, vooral bij maandelijkse automatische betaling, 

bedragen jaren lang op hetzelfde niveau blijven staan, terwijl, ook voor 

uw gemeente, ‘het leven’ elk jaar duurder wordt. En daarom moeten we 

elk jaar weer pleiten voor de inflatie-correctie. In uw salaris wordt die 

correctie automatisch verwerkt: maar de inflatiecorrectie voor de kerk 

kunt u zelf toepassen… Juist… als U die brief voor Kerkbalans 

ontvangt… 
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Maar met genoemde correctie zijn we er natuurlijk nog niet. Want zoals 

U in de Kerkbalansbrief kunt lezen die U ontvangt lopen we elk jaar 

tegen een structureel tekort aan van zo’n € 20.000. En hoe kunnen we 

dat nou verminderen, of liever wegwerken? Een oplossing daartoe kan 

zijn dat U uw vrijwillige bijdrage structureel verhoogt, dus niet alleen 

de genoemde inflatiecorrectie maar ook een verhoging. Stel U geeft, we 

pakken een gemiddeld bedrag € 300 per jaar, is € 25 per maand. U 

besluit de inflatiecorrectie toe te passen, zeg 3%, maar u wilt ook gehoor 

geven aan de oproep van het College van Kerkrentmeesters om de 

vrijwillige bijdrage 4% te verhogen. Dan praten we dus over totaal 7% 

verhoging. Dat percentage toegepast op het voorbeeld van  

€ 300 euro levert een nieuw jaarbedrag op van € 321….. U gaat dus 

betalen in maandelijkse termijnen € 26,75…. In plaats van € 25…. 

 

    

U ziet: we vragen niet de hoofdprijs…. Maar 

in Nederland gaat het ons, met natuurlijk de 

uitzonderingen, over het algemeen goed, 

heeeel goed!   

Laat uw kerk, uw gemeente meedeinen op uw 

welvaart.  

Want Uw kerk, onze kerk, verbindt!!! 
Hebt u nog vragen, ideeën? Bel 0653846221 of mail 

kerkrentmeesters@pgheusden.nl 

 
 

GEMEENTEBERICHTEN  

 
Samenstelling kerkenraad: stand van zaken 
Op zondag 26 januari namen wij afscheid van de ouderlingen Dennis van 
Roosmalen, Anita Timmermans en Nel Rijneveld, en van ouderling-
kerkrentmeester Thomas Rijneveld. Jeugdouderling Nicolien Luitwieler zal, omdat 
ze vanwege studie in Israël was, haar ambt in de loop van februari officieel 
neerleggen. In dezelfde dienst verlengden de volgende ambtsdragers hun 
ambtsperiode: diaken Coert van Dis, ouderling Anita de Hoop en ouderling-
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kerkrentmeester Hans de Weerd. We mochten er getuige van zijn dat twee 
gemeenteleden in een ambt werden bevestigd: Wilco Honcoop is nu de nieuwe 
jeugdouderling en Ernst van der Schans is ouderling-kerkrentmeester geworden. 
Allen wensen wij vreugde en Gods zegen bij hun ambtelijke werk! Ondertussen is 
de kerkenraad nog op zoek naar drie nieuwe wijkouderlingen. U wordt op de 
hoogte gehouden.  (FWV) 
 
Opvolging seniorenpastor Jaap Ooms  
In de ochtenddienst van 26 januari hebben wij tevens afscheid genomen van 
onze seniorenpastor Jaap Ooms, die vanwege huiselijke en medische redenen zijn 
taak neer moest leggen. De kerkenraad heeft een viertal gemeenteleden bereid 
gevonden om Jaap Ooms te vervangen. Hanny Brandenhorst, Ada Nederlof, Hans 
Oostdijck en Dick Spek zullen vanaf nu onze gemeenteleden van 80 jaar of ouder 
op of rond hun verjaardag een bezoek brengen namens de predikant en de 
kerkenraad.  Ook hun wensen wij bij dit werk vreugde en zegen! (FWV) 
 
Gemeenteavond op 21 april over twee beleidsplannen.  
In de kerkenraadsvergadering van 21 januari j.l. heeft de kerkenraad een concept 
van een nieuwe algemeen beleidsplan voor de periode 2020-2023 besproken. 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. Twee maanden eerder, in november j.l., heeft 
de kerkenraad een apart Beleidsplan Veilige Gemeente vastgesteld. In dit 
deel-beleidsplan wordt omschreven hoe wij ervoor willen zorgen dat wij 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. Het Beleidsplan Veilige Gemeente 
zal in de loop van het voorjaar worden vertaald in een aantal concrete stappen. 
Tijdens een gemeenteavond op dinsdag 21 april wil de kerkenraad graag met u 
als gemeente in gesprek gaan over het algemeen beleidsplan 2020-2023: Licht in 
de Wereld, en over het deel-beleidsplan: Beleidsplan Veilige Gemeente. Noteert u 
deze datum alvast in uw agenda. De tekst van beide beleidsplannen zal 
binnenkort via de website en in een papieren versie beschikbaar komen.  (FWV)  
      
 Maandelijks avondgebed in het koor van de kerk 
Voorafgaand aan het Leerhuis Augustinus vindt op woensdagavond 26 februari 
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 gebeds-
onderwerpen kunt schrijven. Deze worden meegenomen in het avondgebed. Na 
afloop is er altijd koffie en thee. Het laatste avondgebed van 2019 werd door 
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meer dan twintig mensen bijgewoond! Maar er is zeker ook plaats voor u - van 
harte welkom! (FWV) 
  

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 
 
 
 
 

UIT DE PASTORIE 

 
Mede dankzij het nieuwe dubbele glas in de woonkamer van de pastorie zitten wij 
er deze winter warmpjes bij. In onze verlate kerstvakantie blikten we dankbaar 
terug op een goede 2019 in Heusden, met veel mooie momenten. En natuurlijk 
zijn we benieuwd wat het jaar 2020 gaat brengen. In ieder geval een kerkenraad 
in een nieuw samenstelling. In feite is ieder nieuw jaar dat God ons geeft een 
verrassing. Dat houdt het leven boeiend! Hartelijke groet, ook namens Marianne, 
ds. Frans Willem Verbaas 
 
 
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
De gecombineerde catechisatiegroep Spirit/Esprit komt in februari bij elkaar: op 
dinsdagavond 4, 11 en 18 februari. De Bijbelgesprekskring komt weer bijeen op 
donderdagochtend 6 februari, om 10:00 uur in de Open Hof. We lezen en bespreken 
dan Exodus 1. De tweede bijeenkomst van het Leerhuis Augustinus wordt 
gehouden op woensdagavond 26 februari, om 20:00 uur in de Open Hof.  De Open 
Cirkel komt weer bij elkaar op donderdag 27 februari, in de bovenzaal van de kerk, 
om 20:00 uur.  (FWV) 

 

VAN DE DIACONIE  

 
Samen (op) Weg 

De diaconie van onze gemeente 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 de PG Heusden) een 
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vervoersprobleem hebben, dan wil een groepje automobilisten 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 
goed mogelijk is. 

- U heeft niet de financiële mogelijkheden om te reizen met openbaar vervoer, 
maar wilt toch graag een dierbare bezoeken in het ziekenhuis. 

- U wilt een vriend of vriendin 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 op telefoonnummer 0416-531663. 
Indien mogelijk kunt voor een rit een vrijwillige bijdrage geven, die vervolgens in de 
‘benzine-pot’ gaat. In februari zal het project zich tijdens een kerkdienst kort 
presenteren. Na die presentatie kunt u in de kerk een flyer meenemen met de nodige 
informatie van Samen (op) Weg.  
 
Geloven in Spangen 
De diaconie is weer dankbaar voor het mooie bedrag én de reacties die de actie 
Geloven in Spangen tot nu toe heeft opgebracht. De actie 
heeft uiteindelijk het bedrag van € 3.209,78 opgeleverd. 
Hiervoor konden 200 pakketten met de eerste levens-
behoeften door het team van Nico van Splunter bij gezinnen 
in Spangen die deze het hardst nodig hebben worden bezorgd. Dank voor “de 
warmte” die U hiermee aan het missionaire werk in de wijk Spangen hebt gegeven. In 
de middagdienst van zondag 1 maart ontmoeten Heusden en Spangen elkaar weer. 
Nico van Splunter gaat bij ons voor en een afgevaardigde uit de wijk zal ons vertellen 
hoe de actie in de wijk is ontvangen. Zet deze middagdienst alvast in uw agenda.  

 
Welkom aan tafel  
Op 13 februari worden alle gasten weer verwacht in buurthuis De Schakel te 
Oudheusden om samen de warme maaltijd te gebruiken. Vanaf 17.00 uur wordt 
iedereen die zich heeft aangemeld ontvangen in de grote zaal met een 
welkomstfrisdrankje. De maaltijd wordt om 17.30 uur geopend. Wanneer het niet lukt, 
om te komen, graag even een belletje naar fam. Van den Oever, tel. 6625210. De 
eigen bijdrage is onveranderd € 5,00 per persoon 

 
Emmaüskring 
Op donderdag 27 februari 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. 
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GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 
Via de H.V.D. ontvangen 2 x € 10,--, 1 x € 25,--en op de Kerstmiddag  € 75,-- 
bestemd voor de H.V.D. Hartelijk dank voor deze giften. 
 

Komende collecten 
Op zondag 2 februari collecteren we voor het wereld diaconale werk van Kerk in Actie: 

Oeganda, goed boeren in een lastig klimaat. In het noorden van 
Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen 
wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde 
klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden 
onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in 

Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, 
duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden 
energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en 
bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een 
stabiel inkomen. Help mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast 
het hoofd kunnen bieden. 
 
Op zondag 9 februari wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk jeugdwerk. Dit 
bijzonder belangrijk werk binnen onze gemeente brengt natuurlijk ook kosten met 
zich mee, die gedeeltelijk met de opbrengst van deze collecte kunnen 
worden bestreden. Hierdoor is het mogelijk dat er elke week crèche, 
Kindernevendienst en catechisatie is, elke twee weken 10plus club en 
elke maand Solid Friends. Het jaarlijkse kamp vormt een hoogtepunt 
voor onze jongeren met de jeugddiensten, zoals afgelopen kerst in de 
open lucht waarbij ook buitenkerkelijke jeugd en hun (groot)ouders 
worden aangesproken. Dit alles doen we met als doel het verhogen 
van de onderlinge band van onze jongeren met elkaar, God en onze gemeente. De 
christelijke vorming van onze jeugd en toerusting voor het leven met God en de 
naaste is een verantwoordelijkheid voor onze hele gemeente. De jeugd is nu 
onderdeel van onze kerk en niet alleen de toekomst.   
 
Zondag 16 februari wordt gecollecteerd voor noodhulp. Hevige regenval op het 

Indonesische eiland Java maakt honderdduizenden dakloos. In de 
eerste twee dagen van 2020 zijn ruim 409.000 mensen getroffen 
door de overstromingen. Landverschuivingen en rivieren die buiten 
hun oevers treden, zorgen voor gevaarlijke situaties. Ook nu het 
water weer zakt, is hulp nodig. De Indonesian Christian Association 

for Health Services verleent, samen met het Leger des Heils en de Protestantse Kerk 
in Indonesië/Gereja Kristen Indonesia (GKI), noodhulp. Help met uw gift de 
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slachtoffers in Indonesië.  
 
De  collecte van zondag 23 februari is bestemd voor VluchtelingenwerkHeusden ten 
einde de exploitatie van het kantoor van VWH te kunnen voortzetten. 
Dit wordt met hulp van de diaconieën in en rond de gemeente 
Heusden ondersteund. ‘…Ik was een vreemdeling en jullie namen mij 
op…’ (Matteüs 25:35). Vluchtelingen, mensen die op de vlucht zijn 
voor oorlog en onderdrukking, die ons vragen om bescherming. 
Mensen uit een vreemd, ver land. We horen en lezen erover en vormen vaak onze 
mening door wat we zien in het nieuws en op internet. VluchtelingenwerkHeusden 
begeleidt vluchtelingen in Heusden bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal 
en werk. Daarnaast geeft VluchtelingenWerkHeusden voorlichting en gastlessen over 
vluchtelingen.  

 

KOMEN EN GAAN 

 
 
 

OVERIGE BERICHTEN 

 
Vrienden van de Cantorij  
Gelukkig zijn er mensen die de cantorij een warm hart toedragen en haar terzijde 

willen staan. Onze vriendenactie gaat ervan uit dat alle kleine 
beetjes helpen. Het gaat om steun en loyaliteit. Hopelijk wilt u ook 
vriend van de Cantorij worden. We zijn heel blij met uw bijdrage! 
Dat kan via bankrekening NL17RABO0121 7897 48 / P.G. Heusden 
t.n.v. Cantorij, onder vermelding van: vriend. Al voor € 10, =  per 

jaar wordt u vriend van de Cantorij. Heeft u belangstelling om met ons mee te zingen, 
kom dan een keer vrijblijvend op bezoek in de Open Hof,  bij onze repetitie op 
donderdagavond om 20:00 uur. 

 
Christelijke Vrouwenvereniging “De Ontmoeting”.  
Hartelijk welkom op onze jaaravond dinsdag 18 februari a.s. in de Open Hof vanaf 
17.30 uur. We beginnen de avond om 18.00 uur met een warme maaltijd. We hopen 
dat iedereen aanwezig kan zijn.  
 

Shalom vanuit Jeruzalem: 24/7 aan de studie 
Nou doet deze titel vermoeden dat ik alleen maar aan het studeren ben hier. Nou, 
eigenlijk is dat ook het geval. Ik zal het toelichten zonder gelijk over te komen als een 
al te ijverige theologiestudent. De aanleiding om in Jeruzalem te wonen is mijn studie. 
Ik volg hier dus vakken net zoals ik in Nederland zou doen. De vakken die ik hier volg 
gaan over de geschiedenis van Jeruzalem, het boek Exodus, rabbijnse literatuur en de 
grote vragen in het jodendom. Ze zijn ontzettend interessant en ik leer veel van de 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/25#MAT-025-035
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docenten. Maar het is zoveel meer dan dat. Omdat ik ook in Jeruzalem zelf woon 
word ik continu met die historie van de stad, met de religies en de politiek 
geconfronteerd. Alles ademt hier religie en historie. Zelfs bij een onschuldig 
wandelingetje in de buurt kom ik weer een opgraving tegen of loop ik langs een 
klooster of kerk. Ik probeer in de weekends zoveel mogelijk opgravingen, musea of 
kerken te bezoeken. Meestal naar aanleiding van een vak waar de docent ons heeft 
verteld over kerk ‘x’ uit periode ‘y’ en heft gevraagd of we al naar opgraving ‘z’ zijn 
gaan kijken. Denk ik daar al te zijn geweest, dan heb ik toch nog interessante dingen 
over het hoofd gezien en ga ik opnieuw kijken. In het weekend probeer ik ook naar 
verschillende vieringen te gaan, naar een synagoge, een joodse messiasbelijdende 
(=christelijke) gemeente of naar een kerkdienst van een van de verschillende 
stromingen. Alles is hier. Een interessant detail: in alle kerkdiensten van welke 
stroming ook wordt hier wekelijks avondmaal gevierd. Ook ontmoet ik allerlei 
verschillende mensen met diverse achtergronden. Natuurlijk via mijn studie, de 
docenten en mijn medestudenten, maar ook gewoon op straat als ik even een broodje 
falafel haal of in een koffietentje sachlab drink. Mensen zijn benieuwd naar mijn 
achtergrond, vertellen wat hen bezighoudt en dat levert altijd boeiende gesprekken 
op. Kortom onder elke stoeptegel is een geschiedenis van jaren te vinden en in elke 
ontmoeting een verhaal. Zo leer ik ontzettend veel tijdens mijn verblijf in Jeruzalem 
en dat maakt dat ik eigenlijk 24/7 aan het studeren ben :). Maar aan deze 
interessante periode komt binnenkort een einde en dan zal ik weer in het vertrouwde 
Heusden en omgeving zijn. En dat is ook weer fijn.  
Shalom, Nicolien Luitwieler. 

JARIGEN 

 
 

INLEVEREN KOPIJ 

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

AGENDA   

 

dinsdag 4-feb Spirit en Esprit 
donderdag 6-feb Bijbelgesprekskring 
vrijdag 7-feb Zuid-Afrikaanse Maaltijd  ZWO 
dinsdag 11-feb Spirit en Esprit 
donderdag 13-feb Welkom aan Tafel 
dinsdag 18-feb Spirit en Esprit 
dinsdag 18-feb Chr. Vrouwenvereniging “De Ontmoeting” 18.00 uur 
woensdag 26-feb Maandelijks avondgebed 
woensdag 26-feb Leerhuis Augustinus 

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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donderdag 27-feb Emmaüskring 
donderdag 27-feb Open Cirkel 
   

 

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:  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. 
 
Voor overige informatie, zie een van de vorige uitgaven van Vigilate 
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