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Nummer 865 augustus 2018 

MEDITATIE 

 
 

Slapende honden 
Een van onze vroegere voorgangers vertelde mij ooit de volgende anekdote: 
Ergens op de Veluwe stond een predikant, die weinig of geen toehoorders trok, ook 

al zette de koster de deuren wagenwijd open. Zo kon het gebeuren dat tijdens een 
zeer schaars bezette avonddienst een hond kwam binnen wandelen, die zich vlak 

vóór de preekstoel neervlijde en de ogen toedeed. De koster wilde hem wegjagen, 
maar de predikant sprak de onsterfelijke woorden: 'Laat maar liggen koster. Nu kan 

immers niemand meer zeggen, dat er bij mij geen hond naar de kerk komt.' 

 
Dit verhaal schoot me te binnen naar aanleiding van een van mijn wandelingen door 

de wijk. Tijdens het voorbijgaan hoorde ik een vrouw met twee honden aan de lijn 
tegen een man zeggen: 'Ik vertrouw meer op mijn honden dan op God. Daar heb ik 

het allang mee gehad'. Merkwaardig zo'n flard van een gesprek mee te krijgen, 
zonder de achtergrond verder te kennen. Bij mij riep die opmerking in ieder geval 

veel vragen op. God inruilen voor een hond, dat is nogal wat. 
 

De profeet Jesaja vertelt over de deugden van de hond die zijn heer beschermt, als 

het moet met zijn eigen leven (Jes. 56:11). Honden zijn vaak trouwer dan mensen 
en in dat licht kunnen we voor die vrouw wel enige sympathie opbrengen. 

 
Kapelaan Odekerke (u weet wel, van het bekende dagboek) noemde zichzelf een 

herdershond. Passend op de kudde wilde hij in die hoedanigheid dienstbaar zijn aan 
zijn Herder, aan wie hij trouw had beloofd. 

Kortom, het gaat niet om de hond, maar om de Herder! Want een hond mag dan 
gehoorzaam zijn aan zijn baasje, in de kerk dienen wij, baasjes als we vaak zijn, op 

de kudde te passen in dienst van de Goede Herder. 

 
De voorganger op de Veluwe heeft zich vast wel eens afgevraagd waarom er zo 

weinig mensen bij hem naar de kerk kwamen. Vermoedelijk was hij niet zo 
getalenteerd. Des te bewonderenswaardiger dat hij trouw bleef aan zijn roeping. 

Toch was hij mogelijk ook iets vergeten. Dat het bij tijd en wijle nodig is slapende 
honden wakker te maken, óók in de kerk. 

Want niets is funester dan een ingedutte gemeente, of een gemeente waarvan de 
leden als eigenzinnige schapen alle kanten op dwalen. 

In het eerste geval raken we lui en ongeïnteresseerd en in het tweede, zeker zo erg, 
maken we ons druk over van alles en nog wat. Niet de Hérder, maar de herdershónd 
wordt dan het gesprek van de dag. 

Gelukkig kraait de haan op ons kerkzegel ons hopelijk wakker en roept: 'Vigilate!'  
Wees waakzaam! En wees trouw. Hondstrouw!                                     Bert Nederlof  
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KERKDIENSTEN  

 

Zondag  5 augustus 

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Prof. Dr. J. Dubbink, Uithoorn 

      Collecten: 1. Friedenstimme  2. Plaatselijk kerkenwerk      
 Crèche:  Tonny Timmermans en  Esther den Dekker 

 Kerkauto: A.F.A. van Heijst  (telefoon 661770) 
 

Zondag  12 augustus 

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas   

 Collecten: 1. ZWO project 2. Beheer en Onderhoud Kerkgebouw     
 Crèche:  Lotte van Loon en  Ilse Schouten 

 Kerkauto: Mevr. Van den Boogaard (telefoon 696593) 

 
Zondag  19 augustus 

10.00 uur Ds. T. Dijkstra, Houten  
17.00 uur Dr. H.de Leede, Amersfoort 

 Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat 2. Plaatselijk kerkenwerk     

 Crèche: Maryse Vos en  Armanda Vos 
 Kerkauto:  Dhr. H. Lammers (telefoon 322722) 

 
 Zondag  26 augustus 

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. C.L. de Rooij, Rotterdam 

 Collecten: 1. Verpleegkundigen Israël 2. Onderhoud Open Hof     

 Crèche:  Pieternel van Tilborg en  Renske Bok 
 Kerkauto: Dhr. W. Bok (telefoon 697420) 

 
 

Vrijdag  31 augustus                                          

16.00 uur Ds. F.W. Verbaas                                         
 Avondmaalsviering in Huize Antonius 

 
   

  

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 en 
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`s-avonds is de derde collecte de uitgangscollecte. 
 

GEMEENTEBERICHTEN  

 

 

Ouderling Nicolien Luitwieler bijna de leukste jeugdleider van 
Nederland.  

Op 26 mei vond de jaarlijkse EO-jongerendag plaats in Arnhem. Een flinke 

delegatie jongeren van onze gemeente was daarbij aanwezig.  Heel bijzonder 
was dat onze jeugdouderling, Nicolien Luitwieler was genomineerd voor de 

verkiezing ‘leukste jeugdleider van het jaar’. Onze eigen jeugd had haar 
genomineerd. Niet dat het ons verbaasde, maar door middel van een online 

stemming was Nicolien doorgedrongen tot de finaleronde! Met twee 

tegenkandidaten werd Nicolien op het podium geroepen, waar ze na een ludiek 
spel net niet tot winnares werd uitgeroepen. Maakt niet uit, onze gemeente, en 

de jeugd in het bijzonder, is supertrots op onze jeugdouderling! (FWV)   
 

Jaarthema Leven uit de bron wordt verlengd.  
De kerkenraad heeft besloten om het jaarthema Leven uit de 
bron te verlengen met minstens een half jaar. De reden is dat 

het project Lees de Bijbel in een jaar pas in november wordt 
afgerond, en dat het thema nog beslist niet is ‘uitgeput’. 

Ondertussen denkt de kerkenraad samen met de vernieuwde 
Missionaire Werkgroep Wat bezielt Heusden? al na over een 

jaarthema voor het seizoen 2019-2010. Om u een indruk te 

geven: we denken aan iets als ‘Kerk naar buiten’. Wordt vervolgd! (FWV) 
 

Model Privacyverklaring van de PG Heusden beschikbaar.  
Met ingang van 25 mei is  in Nederland nieuwe, strenge en Europees geldende 

wetgeving in werking getreden, die de privacy van personen wil beschermen. 
Dit heeft ook consequenties voor onze Protestantse Gemeente. We zullen in het 

vervolg  zorgvuldiger moeten omgaan met het vermelden van 

persoonsgegevens in ons kerkblad Vigilate,  in het classicale kerkblad Voetius, 
op de Zondagsbrief, op de website en in onze Informatiegids. Aan de ene kant 

maakt de nieuwe regelgeving het ons als gemeente lastig: het hoort nu eenmaal 
bij het kerkelijk leven dat we meeleven met elkaars wel en wee. Anderzijds is 

het begrijpelijk dat we zorgvuldiger moeten zijn: via de internet en social media 

kan de hele wereld tegenwoordig immers meekijken. In het kort komt het erop 
neer dat we voortaan altijd eerst toestemming zullen vragen voordat we een 

naam en eventuele andere persoonsgegevens openlijk noemen of vermelden in 
een van onze publicaties of tijdens de eredienst. Ook mag en kunt u voortaan 



 4 

altijd navraag doen naar uw persoonlijke gegevens die wij als gemeente hebben 
geregistreerd, en naar wat wij me uw gegevens doen. Ook kunt u voortaan 

aangeven dat u wenst dat bepaalde gegevens verwijderd worden. Om alles 
goed en helder op een rij te zetten heeft de kerkenraad in juni een 

Privacyverklaring opgesteld, die in de loop van de zomer vrij verkrijgbaar is. U 

kunt deze Privacy verklaring digitaal opvragen bij onze scriba Huib de Waal, en 
er zal een stapeltje papieren exemplaren achter in de kerk worden gelegd.  

We zullen beslist even moeten wennen aan de nieuwe regels. Het is best veel 
gedoe. Maar (bijna) alles went. Als we gewoon rustig ons best doen, weten we 

over een poosje waarschijnlijk niet beter.  (FWV) 
 

Startzondag voor Jong en Oud - voorafkondiging programma 

startzondag 16 september 
Net als vorig jaar zullen we het winterseizoen op 16 september openen met een 

actieve Startzondag, waarin ontmoeting en bezinning centraal zullen staan. Het 
programma is leeftijdsbestendig! Jong en 

oud vinden er activiteiten van hun gading, 

neem uw/jouw kinderen, ouders en 
grootouders dus gerust mee!  

We beginnen de dag met een feestelijke 
kerkdienst rond Daniël 5, waarin wordt 

gesproken over een wonderlijke hand die op 
de wand schrijft (Daniël 5: 5 en 25). Een 

aantal 4-jarigen zal in deze dienst voor het 

eerst naar de kindernevendienst gaan. Na de ochtenddienst volgt een ‘actief’ 
uurtje koffie- & theedrinken, waarin we als gemeenteleden op een verrassende 

wijze opnieuw kennis met elkaar kunnen maken. Onder leiding van Johan de 
Hoop zal een enthousiast team van koks vervolgens een heerlijke warme lunch 

voorschotelen in de grote tent die speciaal voor de gelegenheid in de kerktuin 

zal worden opgezet. Van 13:30-15:00 uur kunt u deelnemen aan een van de 
workshops die in of rond de kerk of in de Open Hof worden georganiseerd. De 

workshops draaien allemaal rond de schriftlezing van de middagviering: 
Johannes 8: 1-11, waar een van overspel beschuldigde vrouw bij Jezus wordt 

gebracht, waarna hij  in plaats van haar te veroordelen iets ‘met zijn vinger op 

de grond schrijft’.   
- een bijbelgesprekskring over Johannes 8-11 

- een eenmalig projectkoor o.l.v. Jaco van de Werken,  
- kaarten maken door middel van handlettering/schoonschrift,  

- schilderen 
- een goed (geloofs)gesprek voeren    

- liturgisch bloemschikken 

- knutselen voor de kleine kinderen  

http://www.ontmoetingmiddelburg.nl/dynamisch/bibliotheek/cache/800_800_3_826_0_nl_start.jpg
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- een workshop graffiti voor de tieners 
Om 15:00 uur drinken we thee, en om 15:30 uur begint de afsluitende viering 

rond Johannes 8: 1-11. In deze viering zullen de resultaten van de diverse 
workshops zijn te zien of te beluisteren. (Let op: de middagdienst begint op 

zondag 16 september dus niet om 17:00 maar om 15:30 uur!)  

Omdat de koks graag weten voor hoeveel maaltijden ze moeten zorgen, liggen 
er  op de zondagen 26 augustus, en 2 en 9 september intekenlijsten achter in 

de kerk, waarop u zich alvast kunt aanmelden.     
Tijdens de hele zondag is er in de Open Hof oppas voor de kleinsten.  

Zomerse groet van de voorbereidingsgroep: Anita en Johan de Hoop, Gijs de 
Hoop, Marian Schouten,  Nel Rijneveld en Frans Willem Verbaas  

 

Lied van de maand augustus: Lied 423  
Lied 423, van de hand van dominee-dichter Sytze de Vries en componist 

Christiaan Winter, is een lied waarin wij elkaar Gods zegen toewensen. Het lied  
laat zich daarom goed zingen als slotlied van de eredienst. Maar het eerste 

couplet is ook heel geschikt om te zingen terwijl de kinderen naar de 

nevendienst gaan:    
Nu wij uiteengaan vragen wij God:  
ga met uw licht voor ons uit. 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu. 

Het zou mooi zijn als de kinderen dit liedje 

tijdens de nevendienst ook leren zingen, zodat 

we elkaar als jong en oud kunnen toezingen, 
terwijl we ons, ieder op de eigen wijze, onder 

het Woord gaan stellen. Bijzonder aan dit liedje 
is de internationale slotzin die de zegenbede 

(Ga met God!) in liefst drie talen laat horen: in 

het Nederlands, het Spaans en het Frans. Nog een goede reden om de kinderen 
dit liedje te leren!  

In augustus, vanouds een vakantie- en reismaand, wensen wij elkaar en onze 
gasten  aan het einde de dienst dus de volgende zegen toe (derde couplet):   

 Voor alle mensen op onze weg 
vrede en goeds in elk huis. 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu!  

(FWV) 
 

 

Zomervakantie  
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Van maandag 2 juli tot en met 30 juli heb ik zomervakantie. Daarnaast zal ik in 
augustus van 15 tot en met 20 augustus in de Verenigde Staten zijn in verband 

met het huwelijk van mijn zoon Gijs met zijn Alison op zaterdag 18 augustus. 
Mocht u in deze tijd een predikant willen spreken, dan kunt u  contact opnemen 

met scriba Huib de Waal ( 662568) of ouderling Nel Rijneveld (691981). (FWV) 

 
  

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 

 

 
Hier niet opgenomen wegens privacy! 
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WAT BEZIELT HEUSDEN ?  

 
 Sámen leven uit de bron, thema avond 

Op 28 augustus 2018 is iedereen van harte welkom voor een bezinnende én 
praktische bijeenkomst waarin we met elkaar willen nadenken over de vraag: 

hoe zijn wij een christelijke gemeente en wat betekent dit voor onze omgeving? 
Het afgelopen jaar heeft de kerkenraad samen met de missionaire werkgroep 

‘Wat bezielt Heusden?’ intensief over deze vraag nagedacht. 

Eén van de uitkomsten was, dat het belangrijk is, elkaar mee 
te nemen in het meer bewust worden van onze roeping, open 

te staan voor mensen van ‘buiten’. Dit betekent niet, dat we 
nóg meer moeten doen! Wel kunnen we onze activiteiten 

wellicht beter op elkaar afstemmen. Ook is het belangrijk 

steeds voor ogen te krijgen waarom we doen wat we doen. Onder leiding van 
een door de kerkenraad benoemde ‘missionair coördinator’ in de persoon van 

Peter van Harten, willen we lijnen uitzetten om gezamenlijk te komen tot ‘iets 
moois’ en vooral sámen leven uit de bron.. Iedereen die mee wil denken en 

luisteren is van harte welkom! (Opgave is wenselijk, tel. 691981, E-mail 
nelrijneveld@hotmail.com) 

 

 
 

UIT DE PASTORIE 

 
Het is pas eind juni als ik deze kopij voor het augustusnummer van Vigilate 

schrijf. Over een paar dagen begint onze zomervakantie, vandaar dat ik vooruit 

moet werken. Marianne en ik gaan in juli kamperen in Frankrijk. Een mooi 
vooruitzicht! Natuurlijk nemen we in gedachten heel wat gemeenteleden mee, 

vooral degenen die door ziekte of om andere redenen dit jaar geen zorgeloze 
zomer hebben. We zijn immers met elkaar verbonden, in Christus, een 

onverbrekelijke band. In augustus ben ik opnieuw een kleine week buitengaats. 
Zoon Gijs gaat trouwen met zijn Alison, helemaal in Charlotsville (Virginia, VS), 

maar dan weer wel in een weekend dat ik niet hoef te preken in Heusden. Dat 

heeft het bruispaar dan weer mooi gepland! Haar gezondheid laat het niet toe 
dat Marianne meegaat naar Amerika. Dat is wel verdrietig. Een kleine troost is 

het dat Marianne met Alison de bruidsjurk mocht  uitzoeken in een Brabants 
bruidshuis. Op die manier kan Marianne toch jaar stempeltje op het feest 

drukken. Zo zie ik uit naar een bijzondere zomer, die ook dit keer niet zonder 

kleine scheurtjes zal zijn, maar de dankbaarheid voor al het goede dat ons wordt 
gegeven mag beslist het zwaarste wegen. 

Hartelijke groet, ook namens Marianne, ds. Frans Willem Verbaas  
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CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 

 
Maandelijks avondgebed in het koor van de kerk op woensdag 29 

augustus   
In het kader van ons jaarthema Leven uit de bron houden wij dit seizoen op de 

laatste woensdag van de maand een maandelijks avondgebed in het koor van 

de kerk. Alleen in juli hebben we het avondgebed in verband met de 
zomervakantie overgeslagen. Op woensdagavond 29 augustus bent u echter 

weer van harte welkom in het koor van onze kerk , om 19:15 uur. Het 
avondgebed 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 koffie en thee. Aansluitend 
komt de woensdaggroep van het Bijbelleesproject bijeen in de consistorie.  

(FWV) 
 

Terugkomavonden Bijbelleesproject op 29 en 30 augustus.  

Ook in de zomermaanden leest een groep gemeenteleden rustig door in het 
kader van ons Bijbelleesproject, dat door sommigen inmiddels Van kaft tot kaft 
wordt genoemd. Her en der, op campings, in zomerhuisjes, in hotels, in resorts, 
op vliegvelden, of gewoon in de achtertuin zal de Bijbel dus ook deze zomer 

opengaan... Op woensdagavond 29 en donderdagavond 30 augustus zijn er 

weer twee terugkomavonden, in de consistorie, aanvang 20:00 uur. Volgens 
planning sluiten we in augustus onze reis door het Oude Testament af. Beide 

terugkomavonden in augustus zullen in het teken staan van een terugblik. En 
tegelijk zullen we vol verwachting vooruitkijken naar het ‘nieuwe’ van het 

Nieuwe Testament. (FWV)  
 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 

 

De uiterlijke veranderingen van de middagdienst 
De gemeenteleden die trouwe bezoekers van de middagdiensten zijn, ontvingen 

een paar weken geleden in de kerk een verslag van de uitkomsten van de 
enquête. In Vigilate wordt hier nu ook over bericht, zodat iedereen er kennis 

van kan nemen. Vooraf wil de kerkenraad onderstrepen, dankbaar te zijn, dat 

er in onze gemeente nog steeds middagdiensten gehouden kunnen worden. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://home.hetnet.nl/~cjmboudewijn/images/veer%2520en%2520inkt%2520(sept.%252003).gif&imgrefurl=http://home.hetnet.nl/~cjmboudewijn/welkom.htm&h=298&w=245&sz=3&hl=nl&start=247&tbnid=yf4oDGPWJt6n-M:&tbnh=116&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3DMEMORIAM%26start%3D240%26imgc%3Dmono%26as_st%3Dy%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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Tegelijk moet geconstateerd worden, dat ook in onze gemeente het kerkbezoek 
in de middagdiensten door de jaren is gedaald. De gemeenteleden die de 

middagdiensten wel bezoeken zijn daar trouw in, een vaste kern is iedere 
zondagmiddag aanwezig. Deze gemeenteleden koesteren de middagdiensten, 

hetgeen ook blijkt uit de teruggekomen formulieren. 

Er zijn 36 enveloppen met evaluatiebladen uitgedeeld en 30 reacties terug 
ontvangen. 29 gemeenteleden hebben de vragen beantwoord, 1 gemeentelid 

gaf aan, de vragen niet relevant te vinden en daarom niet mee te doen. 
Vraag 1, over de reden van de uiterlijke verandering: het is niet prettig voor de 

predikant als er verspreid door de kerk plukjes gemeenteleden zitten en niet 
bevorderlijk voor de onderlinge gemeenschap. 

            1 a. Begrip voor de verandering: ja 29 gemeenteleden.  

            1 b. Behoefte aan gemeenschap: ja 16, nee 3  en neutraal 10. 
            1 c. Bevorderlijk voor onderlinge contact: ja 24, nee 1 en neutraal 4. 

Vraag 2, over de samenzang: is deze verbeterd doordat de gemeenteleden 
dichter bij elkaar zitten? 

             2. ja 24, nee 2 en neutraal 3. 

Vraag 3, over de plaats van de predikant ‘beneden’. 
             3.  positief 13, negatief 9 en neutraal 7. 

De evaluatiebladen werden ruimschoots benut door velen van u, om tips en 
opmerkingen te plaatsen. We hadden afgesproken om een ruime proefperiode 

van een jaar te hanteren om de uiterlijke veranderingen te beproeven. Na deze 
periode wordt een beslissing genomen, waarbij zeker aandacht zal zijn voor de 

ontvangen aandachtspunten. De kerkenraad spreekt de wens uit, de 

middagdiensten in welke vorm dan ook, tot zegen mogen zijn. 
 

  

VAN DE DIACONIE  

 

Bericht voor de medewerkers van Welkom aan tafel 
Wat is er weer geschild, gekookt, afgewassen, opgeruimd, taxi gereden en 

genoten van de ontmoeting met elkaar en met onze gasten. Heel dankbaar zijn 

we voor de wijze waarop het iedere keer weer lukte! 
Zonder onze enthousiaste vrijwilligers zou het niet 

gaan! We hopen dan ook, dat iedereen weer wil 
meedoen en een plekje op het nieuwe rooster wil 

innemen. De data van het nieuwe seizoen zijn door 

onze administrateur Gerrit Muijen in overleg met De 
Schakel vastgelegd: 30 augustus, 20 september, 11 oktober, 1 en 22 november 

en de uitgebreide maaltijd ter gelegenheid van Advent en Kerst op 13 december. 
Aan onze medewerkers de vraag, is er een datum bij, dat u niet kunt helpen, 
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wilt u dit melden bij Nel Rijneveld, tel. 691918, E-mail nelrijneveld@hotmail.com 
Dit kan tot en met donderdag 9 augustus, dan is er nog voldoende tijd, alles in 

te passen. Het rooster  ontvangt u uiterlijk 23 augustus. 
 

Welkom aan tafel 

Op 30 augustus verwachten we onze gasten weer voor de eerste warme 
maaltijd in het nieuwe seizoen. We kijken ernaar uit en hopen de vertrouwde 

gezichten weer te mogen zien! Ook nieuwe gasten zijn natuurlijk altijd welkom. 
Vanaf 17.00 uur staat er een welkomstfrisdrankje klaar voor iedereen die zich 

aanmeldde bij fam. Van den Oever, tel. 662510. De maaltijd wordt zoals altijd 
om 17.30 uur geopend. De eigen bijdrage blijft ongewijzigd en is €5,00 per 

persoon. Heel graag tot ziens in buurthuis De Schakel! 

 
Emmaüskring 

Wat hadden we een prachtige afsluiting van het seizoen! De hartelijke ontvangst 
in De Open Hof door ons kostersechtpaar, de lunch met wat extra’s en het 

zingen bij de vleugel in de kerk. Het was een hele mooie middag, met als 

slotakkoord een koude traktatie! Nu is het zomervakantie en dat is soms een 
moeilijke tijd, de naasten zijn ‘weg’ en de dagen duren lang. Daarom is er een 

gezellige koffiemorgen voor ieder die dat wil, op dinsdagmorgen 7 augustus om 
10.00 uur in de consistorie of, als het kan, buiten in de kerktuin. Van harte 

welkom, Emmaüsgangers en alle anderen! 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 

Solidariteitskas….. 
Voor je er erg hebt zijn alle vakanties voorbij, begint de (vroege) herfst en is 

het weer tijd voor de Solidariteitskas. Misschien weet u het nog: De ‘centrale’ 
kerk in Utrecht legt elke gemeente, naar rato van het aantal leden, een soort 

van heffing op die bedoeld is voor financiële hulp aan zustergemeenten in 
Nederland die het financieel heel moeilijk hebben, structureel of tijdelijk. De 

Protestantse Gemeente te Heusden dient ook haar deel op te hoesten, daarom 

vraagt zij 10 euro van elk lid van onze gemeente. De helft van genoemde 10 
euro gaat ‘naar Utrecht’, de andere helft mag besteed worden in eigen 

gemeente. Deze actie, genoemd Solidariteitskas, wordt opgezet door het 
College van Kerkrentmeesters en uitgevoerd in september aanstaande. Wij 

vertrouwen weer op uw bereidwillige medewerking. 

 
Het houdt nooit op …. 

Of het nou een fiets is, een huis, of in dit geval een kerk: Onderhoud houdt 
nooit op. Recent werd de verbouwing van de keuken afgerond (met dank aan 

mailto:nelrijneveld@hotmail.com
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‘Het Mosterdzaadje!), nu staat alweer een ander klus op de rol: Onderhoud 
kerkgebouw. Tweejaarlijks wordt ons kerkgebouw geïnspecteerd op staat van 

onderhoud en beheer. Telkens verschijnt er dan een lijvig inspectierapport met 
bevindingen die gradaties meekrijgen als ‘Goed’, ‘Redelijk’,’ Matig’, ‘Slecht’. Als 

‘goede huisvaders’ dienen de kerkrentmeesters dan te bezien wat er als eerste 

in aanmerking komt voor onderhoudswerkzaamheden, waarbij het logisch is dat 
dan vooral de als ‘Slecht’ gemarkeerde zaken worden aangepakt. Door de 

Rijksdienst voor Monumenten is er weer subsidie toegekend voor de komende 
5 jaar. Met het oog daar op is besloten om na de bouwvak-vakantie te starten 

met een aantal onderhoudsklussen zowel binnen als buiten het kerkgebouw. 
 

Nog ’n keer Het Mosterdzaadje 

In overleg met de kosterij heeft het (aftredende) bestuur van Het Mosterdzaadje 
besloten om vier ‘droogloopmatten’ te schenken aan onze gemeente. Twee 

matten voor De Open Hof en twee matten voor het kerkgebouw. Inmiddels zijn 
de matten al in gebruik. Namens de gehele gemeente dankt het College van 

Kerkrentmeesters Het Mosterdzaadje voor deze sympathieke geste!  

 
Breng een bod uit….. 

De keuken in de consistorie is recent drastisch verbouwd. Daarbij is 
‘vrijgekomen’ een kunststof aanrechtblad, lengte ong. 3,50 m en breedte 60 cm. 

Te bekijken in de hal van de consistorie. Weggooien is zonde, weggeven is niet 
ons doel. Kan zomaar dienst doen in de buitenkeuken, of past precies in 

bijkeuken of schuur. Wie doet er een bod op het aanrechtblad? Stuur je bod 

naar fin.admi.pgheusden@gmail.com    
Dien je bod in voor 18 augustus a.s., het aanrechtblad gaat daarna naar de 

hoogste bieder.     
 

 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 

Wat is dat toch een mooie gewoonte dat gemeenteleden bij huisbezoek een gift 
meegeven met de bezoekende predikant,  ouderling of seniorenpastor…. 

Hiermee kunnen ook zij hun dankbaarheid, hun betrokkenheid tonen, ook 
jegens onze gemeente. Zo mocht  onze seniorenpastor Jaap  Ooms recent ( 11 

juli) een gift melden van € 10,--  voor de kerk en ouderling Anita de Hoop 

meldde (26 juni) een gift van € 10,-- voor ‘instandhouding eredienst’. Nel 
Rijneveld meldde een bedrag van € 84,75, zijnde giften tijdens openstelling 

kerkgebouw.  

mailto:fin.admi.pgheusden@gmail.com
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Via de H.V.D.ontvangen: 1 x € 146,50, 1 x € 45,--, 1 x € 15,--, 3 x € 10,-- en 1 
x € 7,50 bestemd voor de H.V.D. Hartelijk dank voor al deze giften. 
 
 

 
Gehouden collecten 

In de maand mei vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de erediensten 

met het totaalbedrag van € 3.601,79. 
Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling:  

Ten bate van Diaconie: 
Hulp Oost-Europa € 266,30; Plaatselijk Diaconaat  

€ 139,10 ; St. Sport & Spel 

 € 239,41; ZWO-project € 404,70; SDOK € 156,76 
en Geloven in Spangen (Avondmaalscollecte)  € 

316,60.  
De offerblokken voor  Make the Difference 

brachten  € 69,80 op en de kinderen brachten mee 
naar de Kindernevendienst  € 45,75.  

Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 

Instandhouding Eredienst  € 996,62; Beheer & Onderhoud Orgel € 212,00; 
Beheer & Kerkgebouw € 119,35; Onderhoud Kerktuin € 323,40; Plaatselijk 

Kerkenwerk   
€ 177,05 en Beheer & Onderhoud Pastorie € 121,25.  

 

Juni liet het totaal  zien van 3.339,51, en wel als volgt uitgesplitst: 
Ten bate van Diaconie: 

Roosevelthuis  € 290,00; Plaatselijk Diaconaat  € 210,40 ; Werelddiaconaat 
 € 202,00; Jongeren Project Brazilië  € 168,81; St. De Ontmoeting  € 281,10 en 

St. De Hoop  € 261,20.  
De offerblokken voor  Make the Difference brachten  € 21,75 op en de kinderen 

brachten mee naar de Kindernevendienst  € 67,20.  

Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Instandhouding Eredienst  € 833,95; Onderhoud Kerktuin € 161,00; Beheer & 

Open Hof € 224,55; Beheer & Onderhoud Kerkgebouw  €217,25 en Plaatselijk 
Kerkenwerk  € 400,30  

De Kerkenraad dankt iedereen, jong en oud, die een bijdrage leverde aan deze 

resultaten.  
 

KOMEN EN GAAN 

 

Verhuizing binnen de gemeente 

Mevrouw C. van der Linden, Korte Hoefstraat 65; 5046DA Tilburg naar 
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Veense Put 131; 4264AL Veen 
De heer O.G. Amperse, Breestraat 11; 5256ED Heusden naar Breestraat 37; 

5256ED Heusden 
Mevrouw E.L. van der Velden, De Dijkkuilen 12; 4261EA Wijk en Aalburg naar 

Buitenstraat 6; 4265JH Genderen, met kinderen D.C. Bouman en G.J. Bouman 

De heer M.A.W. Verbeek en mevrouw W.H. Verbeek-Colijn Witboomstraat 39; 
4264RT Veen naar Witboomstraat 40; 4264RX Veen met kinderen J.H., A.T. en 

M.W Verbeek 
Mevrouw C.K. van Berk-van der Steenhoven, Roomse Kerkstraat 5 W150; 

5256AJ Heusden naar Roomse Kerkstraat 5 W174; 5256AJ Heusden 
 

Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 

Mevrouw M.J. Vos, Spieringen 61; 4261XG Wijk en Aalburg naar 
Bromsluis 10; 5256EN Heusden 

 
Vertrekkende gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 

Mevrouw M. Pieterson, Gerard van Oostromstraat 4; 5156AW Oudheusden naar 

Hollandlaan 56; 5152GG Drunen. 
 

JARIGEN 

 

Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden. 

2-aug Mevr. C.W.P.J. Warnaer - Toetenel Demer 7 
2-aug Dhr. J. van de Merwe Grotestraat 6 

3-aug Dhr. J.M. Vos Grotestraat 14 
3-aug Mevr. W.M.G. de Kort – v.d. Werff Van Ruysdaelstraat 52 

4-aug Mevr. J.J. Vos - van der Linden Irenestraat 6 
4-aug Dhr. H. Wellner Ridderstraat 21 

7-aug Mevr. D. Clerkx - de Bruijn Azaleastraat 26, Wijk 

8-aug Dhr. G.R. Poorter Vlasakker 38, Wijk 
8-aug Mevr. E.W. Noorda - de Jager Jan Steenstraat, 27 Vlijmen 

  10-aug Mevr. A. van Driel - Duister Passepartout, 13 Vlijmen 
  10-aug Dhr. H.A. Bel Schramstraat192 

 10-aug Mevr. A.J. van Tongeren - de Jong Hamelpark 10 
11-aug Mevr. C.S. Swart - de Groot Margrietstraat 24 

21-aug Mevr. A.P. de Poorter - de Raden Putterstraat 71 
21-aug Mevr. A.M. Prins - Pellicaan G. van Oostromstraat 21 

25-aug Dhr. J.G.B. Jansen Wittebroodstraat 17 
26-aug Mevr. E. Lammers - te Brake Zwikker 2 
29-aug Mevr. G. Bouman - van Pinxteren Pelsestraat 14 

31-aug Mevr. R. van Hemert – v. Helvoort De Huterstraat 37 
 

file:///C:/../../imgres?imgurl=http:/bfa.sdsu.edu/ps/tutorial/envelop.gif&imgrefurl=http:/bfa.sdsu.edu/ps/tutorial/eudora.html&h=145&w=192&sz=1&tbnid=SUH8P9ofwuyujM:&tbnh=74&tbnw=98&hl=nl&start=2&prev=/images?q=envelop&imgc=mono&svnum=10&hl=nl&lr=lang_nl&sa=G
http://www.kerkbroekinwaterland.nl/images/bloemen.gif
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INLEVEREN KOPIJ 

 

Kopij voor het septembernummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 

21 augustus inleveren bij Gijs Bouman, Pelsestraat 14 te Heusden,  

T 0416-662170.  Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl 
 

AGENDA   

Zomerconcert Magré & Magré met jong talent 
 

Op donderdag 2 augustus is er om 20.00 uur een zomerconcert in de 
Grote- of Catharijnekerk (Burchtstraat 2) te Heusden. Dit concert 

wordt verzorgd door Wilbert Magré op de vleugel, Wim Magré op het 

orgel en het jonge dwarsfluittalent Erica Vogel.  
 

De musici hebben een prachtig programma samengesteld. Zo spelen ze onder 
andere een vrolijke ‘tambourin’ en een Russisch 

Zigeunerlied. Ook ontbreken uiteraard gevoelige 

melodieën in het programma niet.  Vader en zoon 
Magré verzorgen samen ook nog enkele nummers 

vierhandig samen op de piano. De pianist geeft tevens 
een eigen improvisatie op de vleugel van bekende melodieën en Erica speelt op 

haar nieuwe piccolo. Tevens hoopt het muzikale trio deze avond hun nieuwe CD 

te presenteren. 
 

Reserveren met korting 
Toegangskaarten zijn op de concertavond aan de kerk te verkrijgen voor 

volwassenen € 12,50 en kinderen tot en met 15 jaar € 7,50. Ook zijn kaarten te 
reserveren met korting via 0525-685413 of www.wimmagre.nl. Volwassenen 

betalen dan € 10,- en kinderen tot en met 15 jaar € 5,-. 

 
 
 

Donderdag 2-aug Zomerconcert 

Dinsdag  7-aug  Emmaüskring om 10,00 uur 

Dinsdag 28-aug Thema-avond 

Woensdag 29-aug Maandelijks avondgebed 

Woensdag 29-aug Terugkomavond Bijbelleesproject Groep A 

Donderdag 30-aug Terugkomavond Bijbelleesproject Groep B 

Donderdag 30-aug Welkom aan Tafel 

   

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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Facebook 
Onze gemeente is actief op Social Media. Like de gemeente op Facebook via 

hervormdegemeente.heusden 
(www.facebook.com/hervormdegemeente.heusden) en volg het Youtube 

kanaal via hervormdegemheusden: 

www.youtube.com/hervormdegemheusden. Blijf op de hoogte en praat mee 
online!  

INFORMATIE  zie ook www.hervormdegemeenteheusden.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: huibdewaal@hotmail.com 

 

Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden:  
Grote- of Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573. 

 
Kosterij en de Open Hof: Ton en Nel van der Steenhoven, Breestraat 10, 

5256 ED Heusden. E: vander.steenhoven@hotmail.com 
T: 0416-662497 of 06-11297832.  

 

Kerkelijke ontvanger: Angela Schreuders,  Dr. Tjalmastraat 67, 4264 SC 
Veen. T: 0416-778103. ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61; RABO Bank: 

NL37 RABO 01217 07520 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden.  
E. fin.admi.pgheusden@gmail.com  

 

Diaconie: 
 (ook voor aanvragen kerktelefoon en CD-opnames van diensten ) 

Dhr. D.J.C. Broer, Molenhof 18, 4261 XD  Wijk en Aalburg. T: 0416-69 38 88 / 
06-27 55 12 01. E: Diaconiepgheusden@hotmail.com.  

Banknummer :NL07RABO0121706605    

 
ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) 

Voorzitter: Hannelore Hartgers, Polsstraat 69, 4261 BR Wijk en Aalburg .  
T:0416-693098. Banknummer: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. 

ZWO. 
 

HVD (Hartelijk, Vriendelijk,  Dienstbaar): Penningmeester: Kora Mes, 

Gerard van Oostromstraat 29, 5256 JK Heusden. T: 0416-662936. 

http://www.youtube.com/hervormdegemheusden
mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
mailto:huibdewaal@hotmail.com
mailto:vander.steenhoven@hotmail.com
mailto:fin.admi.pgheusden@gmail.com
mailto:Diaconiepgheusden@hotmail.com
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Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden 
 

Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz. 
Nel Rijneveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com 

 

Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT 
Oudheusden. T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com 

 
 

mailto:nelrijneveld@hotmail.com
mailto:kasroos1@gmail.com
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Kleurplaat: Noach 

 


