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Nummer 885 mei 2020 

MEDITATIE 

 

 
Het spreken van de kerk 

 
Al twee maanden lang zijn we in ban van het coronavirus. Kan de kerk troost bieden 
aan een ontredderde wereld, of kan ze alleen maar machteloos toekijken? 
 
Op de televisie zag ik onlangs beelden van een Amerikaanse voorganger, die als een 
duiveluitdrijver vanaf de kansel al schreeuwend en tierend het virus probeerde uit te 
bannen. Afschuwelijk en beschamend, de kerk zeer onwaardig. Ook kan ik niet uit de 
voeten met het oordeel van degenen, die in het virus een straf van God zien. Een 
dergelijke houding is niet alleen weinig troostrijk, maar ook erg hardvochtig naar 
degenen die worden getroffen. Bovendien is het strijdig met wat Jezus daar zelf over 
zegt in het evangelie (zie o.a. Joh.9: 2-3 en Lucas 13:4). 
 
In het tv programma 'Op 1' was regelmatig Gor Khatchikyan te zien, Armeens 
vluchteling en arts op de spoedeisende hulp. 'Deze tijd laat zien hoe kwetsbaar het 
leven  van een mens is,' zei Gor, die zichzelf 'een gelovige jongen' noemt. 'Mijn geloof 
spoort mij aan om niemand alleen te laten sterven'. Maar met Pasen had hij het daar 
erg moeilijk mee: 'Juist op de dag dat we het Leven mogen vieren, zijn mijn team en 
ik tot het uiterste gegaan in onze poging een mensenleven te redden'. Hier sprak   
iemand met z'n hart, zonder dooddoeners of loze verklaringen. Mensen als Gor – het 
zijn er gelukkig velen – zijn een inspirerend voorbeeld in deze donkere tijd. Zij geven 
de stervenden een naam en een gezicht. Hier spreekt, de kerk, de gemeente. Hier 
spreekt de gelovige, onder meer via de mond van een gewezen asielzoeker(!) 
 
De opstanding van Jezus is het 'levende bewijs' dat onze naam bij God is gekend, ook 
en juist in onze doodsstrijd. Toch is Pasen in de gebrokenheid van deze wereld geen 
eindstation, het is een begin. Het is de Pinkstergeest die ons op weg helpt de tekenen 
van de tijd te verstaan. Die ons aanvuurt voorop te lopen in het toekomstig spreken 
over de nodige verandering van onze levensstijl. Want de bijbelse opdracht goed te 
zorgen voor deze aarde en voor elkaar, is te zeer vertroebeld door ons alles bepalend 
welvaartsdenken. Hierbij kunnen we niet zonder gebed om troost, hulp en 
mededogen, treffend verwoord door de dichter Huub Oosterhuis: 
 

Luister, Heer, wij smeken het U, 
want wie zal onze redding zijn als Gij ons niet ter harte neemt? 

Bedwing de machten die ons naar het leven staan 
en geef ons hoop omwille van Hem die de dood bedwongen heeft, 

Jezus Christus, uw zoon, die met U leeft in de gemeenschap van de Heilige Geest, 
   alle dagen tot in eeuwigheid. 

                 Bert Nederlof 
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KERKDIENSTEN  

 
Zondag 3 mei, Bevestiging ambtsdragers 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   

17.00 uur   Geen dienst 
 Collecten: 1. Edukans  
                2. Plaatselijk Kerkenwerk 
                3. Instandhouding van de eredienst 
  
Zondag 10 mei  
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Geen dienst 
 Collecten: 1. Stichting Sport en spel  
                 2. Onderhoud Pastorie  
                3. Instandhouding van de eredienst 
 
Zondag 17 mei 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   

17.00 uur   Geen dienst 
 Collecten: 1. Pl. Jeugdwerk   
                2. Plaatselijk Kerkenwerk 
                3. Instandhouding van de eredienst 
 
 Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
 Collecten: 1. St Ontmoeting    
                2. Onderhoud Kerktuin 
                3. Instandhouding van de eredienst 
  
Zondag 24 mei 
10.00 uur Ds. N. van Splunter, Rotterdam-Spangen  

17.00 uur   Geen dienst 
 Collecten: 1. SDOK  
                2. Plaatselijk Kerkenwerk 
                3. Instandhouding van de eredienst 
  
Zondag 31 mei, Pinksteren, Belijdenisdienst 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   

17.00 uur   Geen dienst 
 Collecten: 1. ZWO project  
                2. Onderhoud Kerk 
                3. Instandhouding van de eredienst 
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GEMEENTEBERICHTEN  

 
Kerkdienst in beeld en geluid  
In verband met de coronacrisis worden al onze diensten ‘ge-streamd’ via internet. Om 
de piekdrukte op kerkomroep.nl voor te zijn, worden de zondagse diensten al eerder, 
om 8:00 uur, opgenomen en vervolgens op het YouTube-kanaal van onze gemeente 
gezet. Mocht u desondanks niet direct verbinding krijgen met de kerkdienst, probeert 
u het dan een kwartier of een half uur later nog eens. Voor verwijzing naar 
kerkomroep.nl en ons YouTubekanaal, zie de website van onze gemeente: 
www.pgheusden.nl (doorklikken op online diensten bijwonen).  (FWV) 
 

Gemeenteleven ten tijde van de coronacrisis:   
Ondanks de coronacrisis mogen we terugzien op een mooi Paasfeest. De glas-in-lood 
kruisjes die in grote getalen in de gemeente zijn rondgebracht werden door velen als 
een bijzonder geschenk ervaren! Het stijlvolle houten kruis, dat gemeentelid Theo van 
Wijngaarden maakte voor de Stille Week, heeft onze aandacht helpen richten op het 
liefdesoffer van Christus. Het kruis zal tot en met Pinksteren in het koor van de kerk 
blijven staan, daarna zoeken we een andere passende plek in de kerk. Ook is het 
roerend te merken hoeveel gemeenteleden de ‘gemeenschap’ bewaren door elkaar te 
bellen, iets te sturen en voor elkaar te bidden. Het moderamen onderzoekt of we via 
de ‘groepsapp’ van zoom een wekelijkse koffieochtend kunnen opstarten. Tijdens zo’n 
koffieuur kunnen we elkaar vertellen hoe we het maken, we kunnen napraten over de 
dienst van zondag en elkaar bemoedigen.   
Vergeet niet via onze website de wekelijkse Zondagsbrief (informatie over de 
liturgie) en de wekelijkse Gemeentebrief (mededelingen vanuit de kerkenraad) te 
raadplegen. Wanneer u dat wenst, kunnen deze brieven(met wel en wee van 
gemeenteleden) ook in papieren versie bij u thuis worden bezorgd of gemaild. Laat 
het scriba Huib de Waal of ondergetekende weten. (FWV) 

   
www.bidindebinnenkamer.nl 
Juist in moeilijke tijden, komt het verlangen op te bidden. Juist in moeilijke tijden 
herontdekken wij de unieke kracht van het gebed. Helaas moesten we juist in deze 
tijd stoppen met het maandelijks avondgebed, omdat we zo min mogelijk 
groepsgewijs bij elkaar moeten komen. Misschien is daarom het project 
www.bidenindebinnenkamer.nl iets voor u. Tweemaal daags worden er getijden-
gebeden live gestreamd vanuit de kapel op Nieuw Hydepark, het zorghotel en 
opleidingscentrum van de PKN. U kunt live meebidden of later in uw eigen tijd de 
korte gebedsviering meemaken. Ook is er mogelijkheid uw eigen gebedsintenties door 
te geven via de website. Probeer het eens. Want bidden helpt. (FWV) 
 

Op weg naar het Pinksterfeest.  
Aan de hand van het boek Exodus trekken wij nu al twee maanden door de woestijn. 
De woestijntijd was voor de Israëlieten een crisistijd, waarin ze af moesten afleren 

http://www.pgheusden.nl/
http://www.pgheusden.nl/
http://www.bidindebinnenkamer.nl/
http://www.bidindebinnenkamer.nl/
http://www.bidenindebinnenkamer.nl/
http://www.bidenindebinnenkamer.nl/
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dienaren van de Farao te zijn en waarin ze moesten aanleren te leven als dienaren 
van God. Omdat we momenteel zelf een wereldwijde crisis doormaken, is het alsof de 
bijbelse woestijn minder ver van ons af ligt dan anders. Het is alsof wij nu beter 
aanvoelen wat het betekent om door een ogenschijnlijk eindeloze woestijn te trekken. 
En het is alsof we ontvankelijker zijn voor die oerbijbelse boodschap dat de woestijn 
geen hel is zonder uitgang, maar een crisis die eens zal ophouden en overgaan in een 
Land van Melk en Honing. Aan de hand van Exodus zetten we onze reis voort naar het 
Pinksterfeest. Met het joodse Pinksterfeest (‘het Wekenfeest’) gedenkt en viert Israël 
hoe God eens op de Sinaï, te midden van storm en vuur, de ‘tafelen der wet’ ontving. 
Eeuwen later zou juist tijdens het joodse Pinksterfeest God zijn heilige Geest 
uitstorten, hetgeen gepaard ging met, inderdaad, wind en vuur. Dan is de wet 
inmiddels vervuld in Gods eigen zoon, dan mogen niet alleen de Israëlieten maar alle 
volkeren en alle talen delen in die zegen. In Exodus is het Pinksterfeest letterlijk en 
figuurlijk een hoogtepunt in de woestijn. Laat het Pinksterfeest van 2020 dat ook zijn: 
een hoogtepunt in de coronawoestijn. We hebben nog een hele maand om daar naar 
uit te kijken. Dat we ook zonder ‘lichamelijke’ samenkomst een christelijk feest 
kunnen vieren, hebben we op Pasen bewezen. Laten we erop vertrouwen, en er hard 
aan werken, dat ons dat dit jaar met Pinksteren ook zal lukken - met hulp van de 
heilige Geest! (FWV)    
 

Wisseling kosterij  
Op zaterdag 25 april verhuisde ons kostersechtpaar Ton en Nel van der Steenhoven 
naar Nederhemert (nieuw adres: Molenstraat 18, 5317 JG Nederhemert). Zondag 19 
april was de laatste zondag die Ton ‘kosterde’. Het blijft verdrietig dat er na 36 jaar 
zeer trouwe dienst in de kerk en in de Open Hof zo’n stil einde is gekomen komt aan 
een heel bijzondere periode. Zodra het weer mogelijk is, zullen we zeker een passend 
afscheid organiseren. Maar voor nu, namens onze kerkelijke gemeente en namens 
heel Heusden: Ton en Nel, dank voor wat jullie deden en voor wie jullie waren! Jullie 
zullen altijd een geboren kostersechtpaar blijven. Het ga jullie goed in jullie nieuwe 
(en Nel’s oude) woonplaats. We wensen jullie Gods zegen!  
En tegen onze nieuwe kosters, Connie en Wilco Honcoop, zeggen we: we zijn enorm 
blij dat jullie deze taak op jullie willen nemen. Ook jullie beiden Gods zegen 
toegewenst! (FWV) 
 

Bevestiging ambtsdragers op zondag 3 mei  
Al in maart hebben Hennie Spek (Hoogmeeuwen 19, 4268 GT Meeuwen) en 
Hennie de Waal (Rubensstraat 9, 5156 AK Oudheusden) hun benoeming als 
ouderling aanvaard. Aan het begin van de coronacrisis werd hun bevestiging in het 
ambt voor onbepaalde tijd uitgesteld, maar de kerkenraad meent dat langer wachten 
niet nodig is. We zijn blij en dankbaar dat beiden zich als ambtsdrager in willen zetten 
voor de gemeente, en inmiddels weten we dat het gemeenteleven ook in bijzondere 
tijden doorgaat. Op zondag 3 mei kunt u via de online kerkdienst meemaken hoe 
Hennie Spek en Hennie de Waal in het ambt van ouderling bevestigd worden. 
Uiteraard zullen zij beiden in de kerk aanwezig zijn. De gemeente kan via het 



 5 

beeldscherm meebidden om zegen, kracht en wijsheid. We wensen beide Hennie’s in 
deze wonderlijke tijd toch een goede start als ouderling.  Na 3 mei telt de kerkenraad 
nog één ouderlingenvacature. Wie weet welke Aaron of Mirjam we de komende tijd 
nog tegenkomen in de woestijn... (FWV) 
 

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 
In memoriam Arendina van Driel-Duister  
Op woensdag 1 april overleed na een kort ziekbed ons gemeentelid Dina van Driel 
(Passepartout 13, 5251 DZ Vlijmen) op 84-jarige leeftijd. Zij is slachtoffer geworden 
van het coronavirus. Op maandagavond 6 april hebben wij afscheid van haar 
genomen in het crematorium te Nieuwkuijk, in aanwezigheid van alleen haar dochters 
Toos en Ineke, haar schoonzoon Rien, haar kleinzoons Gerco en Wesley en 
ondergetekende. Hoe anders was dat een half jaar geleden, toen wij op dezelfde 
plaats afscheid namen van haar man Wout van Driel! Toen zat de zaal vol, toen 
deelden we herinneringen en verdriet met velen. Toch hebben we een volledige 
dienst gehouden met gebed, Schriftlezing, overweging en herinneringen van Gerco en 
Wesley, want dat verdiende Dina van Driel gewoon. We verliezen in haar een lieve, 
zorgzame vrouw, moeder, oma, buurvrouw en medegelovige. Tot het moment dat ze 
ziek werd, was ze juist zo gezond! In het tijdbestek van een half jaar hebben we 
afscheid moeten nemen van een bijzonder echtpaar. Moge hun nagedachtenis tot 
zegen zijn. Mogen zij rusten in de omarming van de Eeuwige God. (FWV) 

 
In memoriam Johannes Martinus Schoenmakers   
Op zondag 5 april overleed Joop Schoenmakers, wonend in Zorgcentrum Eikendonk te 
Waalwijk (Eikendonklaan 2, 5143 NG Waalwijk), op 88-jarige leeftijd. Ook hij is 
slachtoffer geworden van het coronavirus. Wat het extra triest maakt, is dat zijn 
vrouw, Aaltje Schoenmakers-Terlouw, die ook verzorgd wordt in Eikendonk, het 
overlijden van haar man niet bewust heeft meegemaakt. Ook bij de begrafenis kon zij 
niet aanwezig zijn. Joop Schoenmakers was een beminnelijke man, die openhartig 
over zijn geloof en over zijn twijfels kon spreken. In zijn werkzame leven was hij 
griffier bij de rechtbank van ’s-Hertogenbosch. Om dichter bij zijn vrouw te kunnen 
zijn, die toen al enkele jaren in Eikendonk verbleef, verhuisde hij drie jaar geleden 
naar een appartement pal naast het zorgcentrum. Enkele weken geleden verhuisde hij 
ook zelf vanwege toenemende gezondheidsproblemen naar de zorgafdeling. Hij mocht 
terugkijken op een goed leven, zo vertelde hij me eens, maar de laatste jaren zijn niet 
makkelijk voor hem geweest. Joop Schoenmakers is in Heusden begraven op Goede 
Vrijdag, 9 april, na een besloten afscheidsdienst in de Catharijnekerk. Moge God zijn 
vrouw en kinderen troosten. (FWV)  
 

In memoriam Adriana Teuntje Bax-Kortier 
Op Tweede Paasdag is onze gemeentelid mw. Sjaantje Bax overleden, op 90-jarige 
leeftijd. Zij is een van de zes inwoners van Huize Antonius die inmiddels door het 
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coronavirus zijn geveld. Sjaantje Bax werd geboren in Besoijen en kwam in 1952 met 
haar man, Jan Bax, in Heusden aan de Demer te wonen (die toen trouwens nog 
Singel heette). In 1962 overleed haar man, zijn vrouw en twee dochters, Tonnie en 
Jannie, achterlatend. Met veel steun van haar ouders en dochters is Sjaantje door 
deze moeilijke tijd gekomen. Toen zij op 17 april overleed, was ze 62 jaar weduwe! 
Maar zij voelde zich opgenomen in de gemeenschap van Heusden en van haar kerk. 
En met haar dochters, schoonzoons, kleinkinderen en achterkleinkinderen is de band 
altijd hart-verwarmend hecht gebleven. Haar laatste twee levensjaren waren niet 
makkelijk, haar laatste week was ronduit verdrietig. De familie had veel intensiever 
afscheid van haar willen nemen! Op vrijdag 17 april is Sjaantje Bax in besloten kring 
herdacht tijdens een kerkdienst. Alle liederen en lezingen had ze zelf uitgekozen. Het 
was een goed en intiem afscheid, ook al konden we haar niet de eer brengen die ze 
eigenlijk verdiende. Moge zij rusten in het huis van de Heer (Psalm 23: 6). (FWV)  

 
Op Vrijdag 29 maart is Davy den Besten geboren, zoon van Gert en Winnie den 
Besten, (Polstraat 91, 4261 BS Wijk en Aalburg). Moeder en zoon mochten na een 
week in het ziekenhuis weer naar huis. Van harte gefeliciteerd! 
Mevr. Ina Verhoeven (Gijsbertus Voetiusstraat 8, 5156 LH Oudheusden) onderging 
eind maart in het JBZ een ingrijpende operatie. Sterkte bij het herstel!  
Mevr. Betty Bouman-van Pinxteren (Putterstraat 38a, 5256 AN Heusden), die na 
een hersenbloeding werd opgenomen in het JBZ, is wonderlijk snel en goed hersteld. 
In plaats van naar een zorgcentrum mocht zij begin april weer naar huis.   
Mevr. M. J. van Everdingen-van Riel, (Wolput 72a, 5251 CH Vlijmen) is haar 
coronabesmetting gelukkig te boven gekomen!      
Trudy van Beers (Demer 22, 5256 AD Heusden) heeft het coronavirus opgelopen 
tijdens haar werk in Huize Antonius. Ze is nu met haar man thuis in quarantaine. We 
hopen met hen op beterschap en bidden daar ook voor.  
Jan van de Merwe (Grotestraat 6, 5156 NB Heesbeen) is ernstig ziek en wordt thuis 
verzorgd.  
Annette van der Velden (Wilhelminstraat 39, 4264 SH Veen) moest in april een 
vervelende oogoperatie ondergaan. 
Rens Wijgers (Mommersteeg 4b, 5251 HS Vlijmen), onderging opnieuw een 
medische behandeling in het JBZ.   
We denken verder aan alle gemeenteleden die hier niet met name worden genoemd, 
maar wel met ziekte of tegenslag te maken hebben.  Voor iedereen die op welke 
wijze dan ook te lijden heeft onder de coronacrisis: moed en vertrouwen! (FWV) 
 

UIT DE PASTORIE 

 
Nee, ik zal zeker niet zeggen dat we een mooie periode doormaken, ook kerkelijk 
niet. Daarvoor worden veel te veel mensen zwaar getroffen door de coronacrisis, 
daarvoor is het veel te stil op zondagmorgen en ook doordeweeks in onze gemeente. 
Maar tegelijk is het zo dat de kerk van Christus misschien wel op haar best is in 
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moeilijke tijden. Juist dan staan wij open voor de bemoediging vanuit Gods Woord, 
juist dan weten we hoe wij God en elkaar nodig hebben, juist dan zijn we dankbaar 
dat we kunnen bidden, juist dan weten we dat we het moeten hebben van hoop en 
vertrouwen!            Met hartelijke groet, ook namens Marianne, ds. F. W. Verbaas  

 
Vakantie predikant 
Van zaterdag 25 april tot en met zaterdag 2 mei hoop ik vakantie te hebben. Al zal 
het echte vakantiegevoel dit keer ontbreken. We blijven thuis, en voor bijzondere 
situaties als een uitvaart zal ik beschikbaar zijn. Het is geen tijd om elkaar helemaal 
los te laten. U weet me te vinden. Op zondag 3 mei hoop ik de dienst weer te leiden. 
Iedereen die net als ik meivakantie zal hebben, wens ik toe dat het toch een periode 
van rust en recreatie (een woord dat herschepping betekent) mag worden. (FWV)    
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 
Op z’n paasbest… 

…. moest hij er bijstaan rond Pasen.  Het Paasfeest 
belooft altijd een feestelijke eredienst op Paasmorgen en 
de entourage speelt daarin ook een rol. Dus de 
Kerkrentmeesters maakten in januari/februari plannen om 
de Catharijnekerk buitenom nog ‘ns een opfrisbeurt te 
geven zodat we met Pasen trots het kerkpad konden 
oplopen…  En toen kwam het virus: alles veranderde…  
Geen fysieke feestelijke dienst… Toch  hebben de 
Kerkrentmeesters hun plannen doorgezet: dat virus zal 
toch wel weer een keer verdwijnen? Op deze vraag zal 
voorlopig geen antwoord komen, maar dat we EENS weer 
naar de kerk gaan staat vast. Dus de plannen uitgevoerd! 

Als u nu, in dit mooie voorjaar, het kerkpad oploopt wordt u vast en zeker getroffen 
hoe mooi er alles ‘bij ligt’. De ‘plint’ van de kerkmuren is gereinigd (groen en vuil zijn 
verwijderd); de noordelijke kerkmuren (die zelden zon zien) werden ontdaan van 
groene aanslag van boven tot beneden; de goten werden schoongemaakt. Maar 
meest bijzonder is wel dat sinds tijden alle grafzerken (bijna 50 stuks) zijn gereinigd 
en …. De drie ijzeren poorten van de kerk zijn geverfd en voorzien van vergulde 
puntjes op de hektralies. Zoals gezegd: op z’n Paasbest! Er zijn denkers en doeners: 
Een van de doeners moet op deze plaats maar ‘ns een keer genoemd worden: Jilles 
Versteeg. Hulde, Jilles!! 

 
De kerkelijke financiën en corona 
De Kerkrentmeesters en de Diakenen moesten snel schakelen: hoe gaan we de 
collecten organiseren in tijden van kerkdiensten per video. In goed overleg is het 
besluit gevallen om per digitale kerkdienst maar 1 collecte te houden voor de drie 
doelen zoals die gewoonlijk genoemd worden: de eerste voor de Diaconie, de tweede 
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voor de Kerk en de derde voor de Instandhouding van de eredienst. Toen de 
lockdown werd afgekondigd konden de Collectetellers niet hun 
werk doen (zal nu u dit leest wel weer op gang zijn gekomen 
met 1.5 m afstand…). Dus die totalen van februari houdt u 
tegoed. De totalen van de digitale collecten en de 
collectegelden die per bank binnenkwamen 
zijn, bij het schrijven van dit stukje, nog niet 
op een rijtje gezet. Daar wordt aan gewerkt 
en ook die houdt u tegoed! Wat wel opvalt: 
de voorlopige totalen van de zondagse 
collecten diditaal blijven ver achter bij 

‘normale’ collecten. En dat baart zorgen. Daarom toch de oproep: Lieve 
gemeenteleden, de kerk laat u niet in de steek, en laat daarom u de kerk niet in de 
steek. Samen moeten we door de crisis, samen loodsen we ook de kerk (financieel) 
door de crisis. Dus we geven nog maar ‘ns ons banknummer: NL37RABO0121707520 
en de QR-code:  
 

VAN DE DIACONIE  

 
Welkom aan tafel 
Wat was het vreemd, die ‘vijfde paasdag..’, we zouden Pasen vieren met een extra 
bijzondere maaltijd. Helaas, we konden elkaar niet ontmoeten. Wat een gemis. Alle 
gasten ontvingen een teken van verbondenheid in een prachtig glas in lood kruisje, 
maar niets gaat boven echte ontmoeting. We weten nog niet hoelang er geen WAT 
kan zijn, we houden u op de hoogte. Weet, dat eraan u gedacht wordt en voor u 
gebeden om vertrouwen en moed in deze spannende tijd. Wanneer u iets wilt delen 
of ergens hulp bij nodig hebt, kunt u bellen naar het vertrouwde telefoonnummer van 
fam. Van den Oever, 662510. 

 
Open Emmaüskoffiemorgen en Emmaüskring 
Helaas is nog niet duidelijk wanneer de bijeenkomsten in de consistoriekamer weer 
doorgang mogen vinden. Het contact met elkaar wordt gemist, laten we proberen, 
ieder op zijn/haar eigen manier, elkaar niet uit het oog en zeker niet uit het hart te 
verliezen! Wanneer het zover is, dat we weer bij elkaar kunnen komen, zal iedereen 
persoonlijk op de hoogte gebracht worden. Ook u kunt terecht op het 
telefoonnummer 662510. 

 

KOMENDE COLLECTEN 

 
Zoals u waarschijnlijk al weet gaat onze reis naar Lebone Village dit 
jaar niet door. We balen hier natuurlijk enorm van, maar we blijven 
niet treuren! Er is nu zondag 3 mei een collecte die bestemd is voor 
Lebone. Tijdens de coronacrisis worden kwetsbare gemeen-
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schappen, zoals in Bloemfontein, hard getroffen. Tijdens de lockdown ligt al het werk 
stil. Geen werk betekent geen eten. Ook bij Lebone is het op dit moment moeilijk om 
rond te komen. Daarom is er nu een noodhulp collecte om hen te helpen in deze tijd. 
Dit staat dus los van ons bomenproject. We vragen u om gul te geven bij de collecte 
op zondag 3 mei. 

 
Zondag 10 mei zal er gecollecteerd worden voor de stichting 
Sport en Spel Gehandicapten. Deze stichting organiseert allerlei 
activiteiten voor personen met een verstandelijke beperking uit 
onze regio. Eén van de activiteiten is de organisatie rondom de 
Activo band, maar daarnaast is er onder andere ook een 
zwemclub en fysiofitness. Zo worden mensen met een verstandelijke beperking een 
sociaal netwerk en ontspanning aangeboden. Ondersteunt u dit mee? 

 
Zondag 17 mei 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.  

 
De collecte op Hemelvaartsdag 21 mei is bestemd voor de Ontmoeting. Vastgelopen 
mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. 
Ontmoeting leert hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te 
onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer 
perspectief in hun leven. Vrijwilligers en medewerkers zetten zich 
met hart en ziel in voor hun medemens door een luisterend oor en 
praktische begeleiding te bieden of door ondersteunende taken te verrichten. De 
ontmoetingen van Jezus Christus met anderen stimuleert om zonder aanzien des 
persoons de naaste lief te hebben. Helpt u mee? 
De collecte van zondag 24 mei is bestemd voor Stichting De Ondergrondse Kerk. 

SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde 
christenen. De achtergrond en intensiteit van vervolging is overal 
anders. Soms is er sprake van actieve geloofsvervolging door de 
overheid of omgeving. In andere situaties kan de weerstand tegen 
christenen zich uiten in discriminatie en uitsluiting. SDOK zet zich in 
voor christenen in beide situaties en staat naast ze met praktische 
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hulp en bemoediging om trouw te blijven in hun geloof. Voorbeelden zijn het geven 
van medische hulp na fysiek geweld, het steunen van gezinnen van christenen die 
vanwege hun geloof gevangen zitten, zorgen voor veilige plaatsen en pastorale zorg 
bij bedreiging van christenen en toerusten van vervolgde kerken met Bijbels en 
praktische hulpmiddelen om het Evangelie te blijven uitdragen. Als christenen in 
Nederland zijn we verantwoordelijk voor onze vervolgde broeders en zusters die lijden 
vanwege Zijn Naam.  

 
De zendingscollecte op eerste Pinksterdag 31 mei is bestemd voor het door de ZWO 
gekozen project Lebone Village, Bloemfontein, Zuid Afrika. Zuid-Afrika heeft snel 

gehandeld tegen het coronavirus en is overgegaan op 
een totale lockdown om verspreiding tegen te gaan. 
Hierdoor zijn de aantallen slachtoffers van dit virus (nog) 
beperkt gebleven. Het gevolg is echter ook dat de 
kwetsbaarste gemeenschappen op dit moment het hardst 
worden getroffen door deze maatregelen. Ook zo Lebone 
Village en de townships rond Bloemfontein. De meeste 
mensen zijn dagloners: geen werk is geen eten. Een 
citaat van de mensen van Lebone Village: “Vandaag 
roepen we het uit bij Lebone Village in de hoop dat in de 
loop van de tijd meer mensen compassie boven 

onverschilligheid zullen kiezen. Dat mensen leren een moeilijk pad te bewandelen, als 
dit betekent dat ze een ander met veel ergere zorgen kunnen helpen. Eén van de 
grootste geschenken in het leven is om empathie en medeleven te hebben waardoor 
je andere wilt helpen, genezen en licht wilt brengen waar het donker is. Dat is het 
ware doel van het christendom en de mensheid.” In deze, ook voor ons donkere tijd, 
kunnen we licht brengen, uw hulp is onmisbaar. 
 

KOMEN EN GAAN 

 

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente 
Mevrouw N.A. Schreuders, Wilhelminastraat 32; 4264 SH Veen naar 
Frederik Hendrikstraat 29; 4264SP Veen 
 
Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 
Mevrouw M.C.F. Bouman, Maasdijk 2; 5307HP Poederoijen naar 
Burgemeester Buijsstraat 7; 5255AB Herpt 
De heer G.M.A. Hagoort, Laan der IJzertijd 27; 5347HB Oss naar Waterpoort 22; 5256 
AX Heusden 
 
Vertrekkende gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 
Mevrouw D. Schmidt, Putterstraat 33; 5256AM Heusden naar Elzenstraat 41; 5151AR 
Drunen 
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OVERIGE BERICHTEN 

 
Dankbetuiging 
Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze geliefde moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder Pieternella van der Laan – Deelen willen wij 
u hartelijk bedanken. De vele appjes, mails, telefoontjes en kaarten in deze bijzondere 
tijd hebben ons goed gedaan.                  Leo en Willy van der Laan 

 

Bedankje 
Ik wil een iedereen bedanken voor de bemoedigende woorden na mijn operatie via 
een kaartje, belletje of persoonlijk, het was hartverwarmend.     Ina Verhoeven-Prins 
 
Bedankt 
Via deze weg willen wij een ieder heel hartelijk danken voor al de kaarten, 
telefoontjes en bloemen die wij ter bemoediging en steun mochten ontvangen n.a.v. 
Pierre's ziekte. Het was hartverwarmend, dank u wel!  
Vriendelijke groeten van Pierre en Mies van den Hout-Spitzers 
 
Dankbaar 
Hartelijk dank voor de vele kaarten, bezoekjes en telefoontjes, tijdens en na mijn 
verblijf in het ziekenhuis. Uw warme woorden en betrokkenheid hebben mij diep 
getroffen!  Gelukkig gaat het weer wat beter met me en hopen en bidden dat een 
algeheel herstel hierop spoedig mag volgen.   Met vriendelijke groet, Betty Bouman 
 

JARIGEN 

 
       2-mei Dhr. J. Oostdijck Herptseweg 17  

5-mei Dhr. J. Verschoor Hoge Maasdijk 68, Andel 

5-mei Mevr. H.G. Buitendijk - Bras Lage Hoef 16, Herpt 

8-mei Mevr. G. Brouwer - Bijkerk Gerard van Oostromstraat 24 

22-mei Dhr. P.J. Verheij Everardus van Gochstraat 32 

22-mei Dhr. R.W.A. Habicht Tullensstraat 47 

23-mei Dhr. J. van der Stelt Hoogstraat 9 

25-mei Mevr. M.L. van Gerven - van Liempt Herptseweg 25 

26-mei Mevr. P. v. d. Steenhoven - van Wijk Molenstraat 18, Nederhemert 

 

SAMEN (OP) WEG  

 

Vervoer nodig voor een bezoek aan familie of vrienden of....?  De chauffeurs van 

Samen (op) Weg staan voor u klaar.  Bel contactpersoon 

Marianne Verbaas om de mogelijkheden te bespreken: 

0416-531663.   
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INFORMATIE  zie ook www.pgheusden.nl 

 

Predikant : Ds. F.W. Verbaas, Pelsestraat 8, 5256 AT Heusden. T: 0416-
531663. E: fw.verbaas@hetnet.nl 
 
Scriba (secretaris van de kerkenraad): Huib de Waal, Rubensstraat 9  
5156 AK Oudheusden. T: 0416-662568, E: scriba@pgheusden.nl 
 
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden:  
Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573 
 
Kosterij en de Open Hof 
Kosterij: Connie Honcoop (T: 06-15094594) en 
Wilco Honcoop (T: 06-54635187). E-mail: kosterij@pgheusden.nl 
Open Hof: Breestraat 10, 5256 ED Heusden, T: 0416-662497 
 
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. 
 
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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