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Nummer 868  november 2018 

MEDITATIE 

 

                                           Toonhoogte 
 
'Kent u de overeenkomst tussen een predikant en een organist?' vroeg iemand eens 
aan me. Ik wist het niet en kreeg als antwoord: 'Ze kunnen beiden bijna nooit 
goeddoen'. De preek van de dominee is te kort of te lang, de inhoud te zwaar of te 
licht en de toga is ook al niet veel soeps. De organist vergaat het vaak niet beter. Hij 
speelt te langzaam of juist te vlug, te hard of te zacht, te ouderwets of te modern. 
Uit bovenstaande zou u kunnen opmaken dat dit stukje over de organist gaat. (Daar 
zou aanleiding toe zijn, omdat er binnenkort een nieuwe cd van ons Lohmanorgel 
uitkomt, waarover verderop in dit blad meer. Maar dit terzijde). 
Ondanks de raakvlakken gaat deze keer vooral over kerkmuziek, in brede zin. 
Mijn eerste opmerking is, dat het goed is te beseffen dat we een gezegende 
gemeente zijn met een schitterend orgel, getrouwe organisten met uiteenlopende 
kwaliteiten en een levendige cantorij, want gelukkig is levendig niet aan leeftijd 
gebonden. Laten we overigens de kinderzang ook niet vergeten. Gezegend ook het 
feit als organist(en) en predikant goed met elkaar overleggen om tot een mooie, 
afgestemde liturgie te komen. 
Het gaat er in bepaalde gemeenten soms heel strijdvaardig aan toe! Als de organist 
vanuit de hoogte (letterlijk en figuurlijk) zijn gelijk probeert te halen, of als de 
predikant zich niets gelegen laat liggen aan wat de kerkmuziek voorhanden heeft. 
 
In de bijbel speelt muziek een niet weg te denken rol: het blazen van de sjofar op de 
tempelmuren, het dansen van David vóór de ark, de klaagzangen van Jeremia en 
natuurlijk de Psalmen, waarin alle denkbare emoties naar voren komen. In Psalm 150 
klinkt zelfs een hartelijke, bijna dwingende oproep tot musiceren. Want muziek roept 
een gevoel in ons wakker dat door geen enkele andere uitingsvorm kan worden 
vervangen. Muziek kan je optillen boven de gewoonheid van het bestaan. Al zingend 
beklijven woorden die we anders zouden vergeten. En soms, soms zijn er gewoon 
geen woorden voor en vult muziek aan met wat onzegbaar is. 
 
Maarten Luther zei ooit: 'Böse Menschen haben keine Lieder'. Daar zit veel in, al 
vergat hij de strijdliederen van militanten. Ook kun je de uitspraak niet omdraaien. 
Wie niet zo veel met muziek heeft, gaat niet automatisch als een slecht, of verbitterd 
mens door het leven. Gelukkig maar, ik ken heel aardige amuzikale mensen. 
Dat neemt niet weg dat muziek vaak verbindt en het beste in ons boven brengt. 
Gewetensvolle en gepassioneerde muzikanten en dito zangers benadrukken de 
toonhoogte van ons gemeente-zijn. Zoals alle partijen voortdurend op elkaar moeten 
worden afgestemd, zo dient ook elk gemeentelid te zoeken naar eenheid, ondanks 
alle verscheidenheid, om tot een harmonieus geheel te komen. 
Kortom, zo'n gemeente daar zit muziek in. 
                                                                                Bert Nederlof 
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KERKDIENSTEN  

 
Zondag 4 november Muzikale dienst met bijzondere aandacht voor orgelspel  
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas                   10+ club 
17.00 uur Ds. Van den Brink-Dekker, Genderen 
 Collecten:1.ZWO project Make The Difference 2. Plaatselijk kerkenwerk      

 Crèche: Marian Bok en Ibe Bok   
 Kerkauto: Dhr. De Fijter (telefoon 696494) 
 
Woensdag 7 november (Dankstond)    
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
 Collecte: Dankdagcollecte      
 Kerkauto: Dhr. P. van der Mooren (telefoon 692370) 
 
Zondag  11 november 
10.00 uur Ds. C. Huisman, Meppel  
17.00 uur  Ds. F.W. Verbaas Taizéviering , m.m.v. de cantorij 
 Collecten: 1. Dorcas 2. Instandhouding van de predikantplaats 
 Crèche: Elly van Meel en Emily van Meel 
 Kerkauto: Dhr. R. Kuijsten (telefoon 662026) 
 
Zondag  18 november 
10.00 uur Dr. A.F. Troost, Ermelo     10+ club 
17.00 uur Ds. G.C.Lock, Uitwijk 
 Collecten: 1. Plaatselijk diaconaat 2. Onderhoud kerkgebouw 
 Crèche: Annemarie Pelle en  Ingrid Versluys         
 Kerkauto: Dhr. A.H.A. van Heijst (telefoon 661770) 
 
 Zondag  25 november 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas  Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
17.00 uur Ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg 
 Collecten: 1. Noodhulp 2. Plaatselijk kerkenwerk 
 Crèche: Carin Zuidema en  Eline Breen     
 Kerkauto: Mevr. Van den Bogaard (telefoon 696593) 
 
 

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

 
Proef: nieuwe plaats Avondmaalstafel 
Sinds een klein jaar worden bezoekers van de middagdiensten verzocht om vooraan in de 
kerk te gaan zitten en blijft de voorganger tijdens de dienst ‘beneden’ staan. Deze 
maatregelen zijn genomen om de afstand tussen voorganger en gemeente kleiner te 
maken en een wat intiemere sfeer te creëren in onze grote kerk. Maar, zo is gebleken, nu 
moet de voorganger achter de lessenaar soms nogal ‘jongleren’ met zijn of haar papieren, 
Bijbel en Liedboek. Daarom heeft de kerkenraad besloten om bij wijze van proef gedurende 
de maand oktober de avondmaalstafel niet meer op, maar voor de trap van het koor te 
plaatsen. Beneden dus. De voorganger zal dan vanachter de tafel de dienst leiden, waar hij 
of meer ruimte heeft om papieren en boeken neer te leggen. De voorganger zou natuurlijk 
ook achter de tafel ‘op het koor’ kunnen gaan staan, maar dan ontstaat er opnieuw een 
grote afstand met de kerkgangers in de middagdienst, en dat wilden we juist voorkomen. 
Omdat het de kerkenraad geen goed idee lijkt, om iedere zondagmiddag met de zware 
avondmaalstafel te gaan sjouwen, zal de tafel in oktober ook tijdens de ochtenddienst  
‘beneden’ staan. Na een maand zal de kerkenraad de nieuwe opstelling evalueren. (FWV)   
   
 
Wie zingt mee met Taizé op zondagmiddag 11 november (en ook op donderdag 
1 en 8  november)?    
De middagdienst van zondag 11 november zal weer een 
Taizéviering zijn, waaraan de cantorij haar medewerking zal 
verlenen. Een Taizéviering is een dienst met een bezinnend 
karakter, en is geïnspireerd door het gedachtegoed en de liederen 
die zijn voortgekomen uit de oecumenische (van oorsprong 
protestantse)  kloostergemeenschap in het Franse dorpje Taizé. 
De cantorij zal enkele van de Taizéliederen opnieuw instuderen, en iedereen die er plezier 
in heeft om twee avonden met de cantorij mee te zingen is opnieuw van harte welkom. De 
‘meezingavonden’, die geleid worden door Jaco van de Werken, worden gehouden op de 
donderdagen 1 en 8 november, in de Open Hof. De aanvang is 20:00 uur. Van harte 
welkom! (FWV) 
 
Doopzitting op dinsdag 27 november 
Op dinsdagavond 27 november vindt om 20:30 uur, aansluitend op de 
ambtsdragersverkiezing, een doopzitting plaats in de consistorie van de kerk. Ouders die 
graag hun kindje willen laten dopen in de ochtenddienst van zondag 9 december zijn van 
harte welkom. Graag tevoren bij mij aanmelden. (FWV)    
 
Leven uit de bron – maandelijks avondgebed en afronding bijbelleesproject 
In het kader van het verlengde jaarthema, Leven uit de bron, staan in november de 
volgende twee activiteiten op de agenda:  
Maandelijkse  avondgebed. Op woensdagavond 28 november bent u van 19:15- 19:45 
uur welkom in het koor van de kerk voor een  half uur gebed en bezinning.  
Terugkomavonden bijbelleesproject. Eind november hopen we het Bijbelleesproject te 
voltooien! De laatste terugkomavonden worden gehouden op woensdag 28 en donderdag 
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29 november. Aanvang 20:00 uur, in de consistorie. De bijbelse 
reis zal op vrijdagavond 7 december worden afgesloten met een 
feestelijke maaltijd in de Open Hof.  (FWV) 
 
Aanmelding belijdeniskring  
Op woensdagavond 22 november gaat de belijdeniskring weer van start. Iedereen die een 
seizoen met anderen na wil denken over de belangrijkste geloofsvragen is welkom. We 
komen ongeveer tien keer bij elkaar en gaan in gesprek aan de hand van een van de 
oudste samenvattingen van het christelijke geloof: de Apostolische Geloofsbelijdenis.  
Uiteraard bestaat de mogelijkheid (niet de verplichting!) om deze catechisatie af te ronden 
met het doen van geloofsbelijdenis op Eerste Pinksterdag 2019. Ook gemeenteleden die al 
(lang geleden) belijdenis hebben gedaan, maar wel eens op ‘herhalingsoefening’ zouden 
willen, zijn van harte welkom. De bijeenkomsten vinden in principe tweewekelijks plaats op 
woensdagavond van 19:30 tot 21:00 uur. De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 
22 november, in de bovenzaal van de kerk. Van harte welkom! (FWV) 
 
Eeuwigheidszondag (zondag 25 november)  
Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Zondag 
Voleinding of Eeuwigheidszondag genoemd. In de ochtenddienst gedenken wij dan de 
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Familieleden van de overledenen 
zullen hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Om het gedenken van onze 
overledenen als het ware te onderstrepen, zal bij het noemen van iedere naam voor in de 
kerk een kaars worden aangestoken. Deze kaars symboliseert allereerst het licht van de 
opstanding, dat ons in de opstanding van Christus is betuigd, en in de tweede plaats 
symboliseert deze kaars het licht en de warmte die de overledenen in onze harten achter 
heeft gelaten. (FWV 
 
Lied van de maand november: Lied 728  
De maand november staat in de kerk vaak in het teken van ‘de laatste dingen’. Waar komt 
het uiteindelijk op aan in geloof en leven, waar komen wij mensen uiteindelijk terecht? 
Deze tijd van de ‘laatste dingen’ mondt dan uit in de ‘laatste zondag’ van het kerkelijk jaar, 
waarop wij onze overledenen van het afgelopen jaar gedenken. Een lied  dat passend is 
voor deze zondag is Lied 728: De heiligen, ons voorgegaan... Maar heiligen, daar doen wij 
protestanten toch niet aan. Toch wel. Paulus noemt alle gelovigen ‘geheiligd door Jezus 
Christus’. En vrijwel wekelijks beamen wij de Apostolische Geloofsbelijdenis die de eeuwige 
‘gemeenschap der heiligen’ onderstreept.  Daarom gaan wij in november Lied 728 oefenen, 
zodat we het op 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, uit volle borst 
kunnen meezingen. De prachtige melodie zal ons helpen, de wisselzang geeft dit lied een 
mooie dynamiek.  

Maar zij geloofden dat Gods hand  
die hen tot daar geleid had    
 in ’t beter, hemels vaderland  
een stad voor hen bereid had.   

(FWV) 
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WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 
 
Op donderdag 25 oktober waren Piet en Adrie Crielaard-van Campen (De Oosters 12, 
5156 AJ Oudheusden) vijftig jaar getrouwd, en op vrijdag 26 oktober vierden zij dit gouden 
huwelijksjubileum met familie en vrienden. Met hun huwelijksjubileum stonden  Piet en 
Adrie er tevens bij stil dat ze vijftig jaar lid zijn van onze gemeente, en dat zij als familie 
veel bijzondere momenten (zoals de doop van hun zoon Wilbert, diens huwelijk met 
Jolanda en de doop van de kleinkinderen Jeffrey en Joyce) in onze kerk hebben beleefd en 
gevierd. Van harte gefeliciteerd!  
Tim van Aken, de 21-jarige (stief)zoon van Henri van Aken en Marjan van Ziel  
(Pelsestraat 7, 5256 AT Heusden), heeft van zijn artsen het verdrietige bericht ontvangen 
dat ze geen mogelijkheden meer zien om zijn teruggekeerde ziekte te behandelen. Wij 
bidden dat iedere dag voor Tim en zijn ouders voortaan als een jaar mag zijn...  
Ouderling Nel Rijneveld (De Vlijt 73, 4261 MG Wijk en Aalburg) werd halverwege oktober 
getroffen door een zeer zware migraineaanval, die zelfs een korte ziekenhuisopname 
noodzakelijk maakte. Het herstel is gelukkig goed ingezet, maar vergt wel tijd.  
Mevr. Trudy van Beers-Struijk (Demer 22, 5256 AD Heusden) onderging een operatie 
in het JBZ en heeft ruim de tijd nodig om hiervan thuis te herstellen.      
Mevr. Hannie Verbeek-van Drunen heeft Het Zonnelied te Ammerzoden verlaten en 
is verhuisd naar Woonzorgcentrum Antoniushof te Waalwijk (Vredesplein 100, 5142 RT 
Waalwijk) 
Niet alle gemeenteleden die te maken hebben met ziekte of zorgen worden hier 
vermeld. Laten we elkaar niet vergeten in onze gedachten en gebeden. (FWV) 
 
Stadhuisramp-herdenking op zondagavond 4 november 
In de nacht van 4 op 5 november 1944 kwamen in Heusden 134 mensen om, toen de zich 
terugtrekkende Duitse bezetter een aantal gebouwen, waaronder het Stadhuis en de toren 
van onze  kerk, opbliezen. Vrijwel alle Heusdense families werden die nacht zwaar 
getroffen. Jaarlijks wordt deze ramp herdacht met een plechtigheid in de Grote of 
Catharijnekerk en bij het Stadhuis, zo ook dit jaar. Het blijft goed om hierbij samen stil te 
blijven staan! De plechtigheid begint in de Catharijnekerk. In de plaatselijke pers kunt u 
vinden op welk tijdstip de herdenking begint. (FWV)  
 

 

UIT DE PASTORIE 

 
Uit de pastorie  
Op maandag 12 en dinsdag 13 november volg ik in het kader van de verplichte nascholing 
voor predikanten op het seminarie van onze kerk een cursus over de theologie van de 
incarnatie. Dat is theologentaal voor de vraag: wat betekent het dat God in Jezus mens is 
geworden? Ik heb me voor deze cursus ingeschreven omdat de cursus me een mooie 
voorbereiding op het Kerstfeest lijkt.  Minder mooi is, dat ik me moet afmelden voor de 
Winterfair die op zaterdag 17 november wordt gehouden in de Open Hof. Reden hiervan is 
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dat ik al lang geleden een uitnodiging heb aangenomen om een bijdrage te leveren aan de 
jaarlijkse studiedag van het CLO (Christelijk Literatuur Overleg) in Gouda. Gelukkig wil en 
kan Marianne me naderhand alles over de fair vertellen, en mede namens mij het nodige 
geld uitgeven. Op zondag 25 vieren we alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar, om 
een week later de eerste advent te vieren. Wat gaat een jaar toch snel!  
Met hartelijke groet, mede namens Marianne, ds. Frans Willem Verbaas 
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
Catechese en gesprekskringen 
Spirit en Esprit komen samen op dinsdag 6, 13 en 20 november om 19:00 uur, in de 
bovenzaal van de kerk. (Dinsdag 27 november slaan we over in verband met Solid Friends 
op zondagmiddag 25 november.) De Bijbelgesprekskring komt bijeen op dinsdag 6 
november in de Open Hof, om 20:00 uur. We lezen en bespreken dan Marcus 4: 26-34 (de 
lezing van de Dankdagdienst, een dag later). En op zondagmiddag 25 november is er weer 
Solid Friends van 14:30 – 16:30 uur op de zolder van de Open Hof.  (FWV) 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 
 
Ambtsdragerverkiezing op dinsdag avond 27 november / mogelijkheid tot 
voordracht nieuwe ambtsdrager.  
In januari 2019 verloopt de ambtsperiode van (wijk)ouderling André Smits. Aangezien hij 
zich niet herkiesbaar stelt, zal er op dinsdag 27 november (zo nodig) een verkiezing 
worden georganiseerd om de vacature te vervullen. Tot en met maandag 19 november 
kunnen namen van kandidaat-ouderlingen worden ingediend bij de scriba van de 
kerkenraad, Huib de Waal. De kandidaten dienen te behoren tot de belijdende leden van de 
gemeente en voordrachten die door ten minste tien belijdende leden zijn ondertekend, zijn 
verzekerd van plaatsing op de verkiezingslijst. Indien er sprake is van meer dan één geldige 
voordracht, zal de verkiezing op dinsdagavond 27 november doorgang vinden. Aanvang: 
19:30, plaats: de kerk . (FWV) 
  

VAN DE DIACONIE  

 
Welkom aan tafel 
In de maand november wordt er tweemaal een smakelijke warme maaltijd bereid voor het 
grote Welkom aan tafel gezin in buurthuis De Schakel te Oudheusden. Op donderdag 1 en 
op donderdag 22 november worden alle ‘gezinsleden’ verwacht. In oktober werden we 
verrast door de prachtige metamorfose die de grote zaal heeft ondergaan. Zo was het nóg 
fijner, de ruimte is mooi licht geworden en de gasten kunnen ruim plaats nemen. Dit alles 
is in rap tempo gerealiseerd door de enthousiaste inzet van beheerder Gerrit Nooijen. Het 
wordt bijzonder gewaardeerd! De eigen bijdrage voor de maaltijd is € 5,00 per persoon. 
Wanneer het u onverhoopt niet lukt, mee te komen eten, wilt u dan fam. Van den Oever 
inlichten, tel. 662510.  
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Emmaüskring 
Op donderdag 8 november komt de Emmaüskring weer bijeen in de consistorie van de 
kerk. De zijdeur is vanaf 12.00 uur open en de lunch begint om 12.30 uur precies. Deze 
kring is vooral bedoeld voor degenen die zonder levenspartner hun weg door het leven 
gaan of vervolgen moeten. Er is volop gelegenheid elkaar te spreken en te bemoedigen. 
Van harte welkom! 
 
Open Emmaüskoffiemorgen 
Op donderdagmorgen 29 november is iedereen, alleen gaand of samen van harte 
welkom in de kerk op de ‘Open Emmaüskoffiemorgen’. Deze informele ontmoetingsochtend 
is bedoeld voor iedereen, die het gezellig vindt, elkaar te ontmoeten rond een kopje koffie 
of thee op een laagdrempelige, hartelijke manier. De plaats is in de wintermaanden de 
consistorie en de zijdeur van de kerk is open. De morgen is van 10.00-11.30 uur. Heel 
graag 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 
GROTE WINTERFAIR 2018 

Zet alvast maar in uw agenda: 17 november a.s. 
Onder de koepel van “Wat bezielt Heusden?” is er op die datum weer een editie van de 

WinterFair  ten bate van onze Protestantse Gemeente. 
Dat alles speelt zich af, op de dag van de intocht van Sinterklaas, in en rond De Open 

Hof, Breestraat 10, van 10.00 u tot 15.00 u. 
Zoals vorig jaar vindt u bloemen en planten, bloemstukjes, zuivel, diverse 

streekproducten. Ook weer prachtige Kerstkransen; kadootjes, presentjes voor Sint en 
Kerst.  

Nieuw:  Dit jaar worden er brocante-artikelen aangeboden die op de bekende 
brocantemarkt niet zouden misstaan: prachtige antieke Franse Louvre-deuren, 

beschilderde eigenzinnige paspoppen et cetera. 
Uiteraard denken we aan de inwendige mens: er is koffie met gebak, glühwein, warme 

chocolademelk, broodje kroket. 
Dus van harte uitgenodigd en daarom: WELKOM!! 

 
GROTE VERLOTING 

Ook onder de paraplu van “Wat bezielt Heusden?” wordt er weer een grote VERLOTING 
georganiseerd ten bate van, net als de WinterFair, het werk dat in en rond onze 

Protestantse Gemeente wordt verricht. De loten kosten slechts €1 en worden door 
diverse gemeenteleden aan de man en aan de vrouw gebracht. Hou ze in de gaten 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqwq7P0YveAhVQC-wKHWU1D-MQjRx6BAgBEAU&url=https://nextdoor.nl/events/gl/nijmegen/winterfair-17592186053632&psig=AOvVaw3NzY-mZid6tWo0lDsJ2258&ust=1539802497564295
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want op=op! Prachtige prijzen zijn er beschikbaar, we noemen, onder andere, een 
citytrip naar een Europese stad; een 260-delige gereedschapskoffer; een fotoshoot; een 

dameshorloge; een wijnproeverij etc. 
Koop die loten en bezoek de WinterFair, want dan, om 14.30 u op 17 november 

a.s.wordt daar de trekking verricht. 
U misschien een prijs, uw kerk zeker een extraatje dankzij uw loten. 

 
HEEL HEUSDEN BAKT….. 

Om de WinterFair weer tot een succes te maken zoeken wij nog bakkers en baksters! 
Wie is er bereid om 1 of meer taarten of cakes te bakken voor de WinterFair? Asjeblieft: 
Geef u op voor het bakken van taarten of cakes! Aanmeldingen naar Sjaantje v.d. Stelt, 

telefoonnummer 0416-661122 of email sjaanvdstelt@gmail.com  
 
 

GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 
Via seniorenpastor Jaap  Ooms ontvangen € 10,- voor de kerk en via ds. Verbaas twee 
giften, één van € 20,-- en één van € 5,-- eveneens voor de kerk. Ouderling Nel Rijneveld 
verzocht het volgende te melden: ontvangen een gift van € 10,-- voor de Startzondag, 
Tijdens de “Open Kerk’ werd € 51,55 aan giften ontvangen en € 31,-- bracht de verkoop 
van de streekproducten op die werden verkocht voor de ZWO. Ouderling Anita de Hoop 
ontving een gift van € 10,-- voor Instandhouding Eredienst. Tenslotte kon kerkelijke 
ontvanger Angela Schreuders een gift inboeken van € 50,-- waaraan werd toegevoegd: 
“Bedankt voor de fijne (start-)dag”.  
Via de H.V.D. ontvangen op de avond met ouderen € 110,-- bestemd voor de H.V.D. 
Hartelijk dank voor al deze giften 
  
Gehouden collecten 
In de maand september vulde u als gemeente de 
collectezakken tijdens de erediensten met het totaal-
bedrag van € 4.013,36. 
.Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling: 
Ten bate van Diaconie: 
Avondmaalscollecte Geloven in Spangen € 449,75; Kerk in 
Actie € 201,40;  Regionale Diaconie € 251,69; Diaconale 
Jeugdhulp € 385,28; Plaatselijk Jeugdwerk € 244,75 Stichting TEAR € 313,02.  
De offerblokken voor  Make the Difference brachten  € 35,30 op en de kinderen brachten 
mee naar de Kindernevendienst  € 46,15.  
Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Plaatselijk Kerkenwerk € 372,05; Ondersteuning plaatselijke commissies € 216,37; Beheer 
& Onderhoud Kerktuin  € 288,05; Beheer & Onderhoud Kerkgebouw   
€ 273,65 en Instandhouding Eredienst € 935,45. 
De Kerkenraad dankt iedereen, jong en oud, die een bijdrage leverde aan deze resultaten.  
 
Komende collecten 
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Zondag 4 november is de collecte weer 
bestemd voor het door de ZWO gekozen 
project Stichting Make The Difference in 
Kenia. Deze stichting wil de minder-bedeelden 
ondersteunen door hen mogelijkheden te 
geven op een mens-waardig en zelfstandig 
bestaan. Het belangrijkste onderdeel van 

Make The Difference is de school. In januari 2014 is de school gestart met een peuterklas, 
twee kleuterklassen en vier lagere school klassen. Elk jaar komt er een klas bij totdat de 
hoogste groep is bereikt. Doordat de school nog steeds groeit, zijn er elk jaar weer meer 
schoolboeken en meubilair nodig. Make The Difference vindt het belangrijk dat elk kind de 
kans krijgt om naar school te gaan om de cirkel van armoede te doorbreken. 
 
Woensdag 7 november: Dankdagcollecte. Proef de liefde! De diaconie heeft besloten de 
dankdagcollecte te bestemmen voor ons maaltijdproject Welkom aan tafel. Het spreekt 
vanzelf dat alle medewerkers hier erg blij mee zijn. Elke drie weken wordt voor iedereen 
die mee wil eten een smakelijke maaltijd bereid en geserveerd in Buurthuis de Schakel te 
Oudheusden. We mogen rond de 60 gasten verwelkomen aan tafel. Het project bestaat al 
24 jaar dankzij de hulp van een groot aantal vrijwilligers. In de loop der jaren is rond de 
tafel een gemeenschap ontstaan van mensen met verschillende achtergronden die samen 
mogen proeven van de Liefde. Een beetje zoals in de kerk, mogen we Gods liefde 
ontvangen om uit te delen, elkaar te troosten en elkaar te bemoedigen. We ervaren deze 
dankdagcollecte als teken van bemoediging en verbondenheid. 
 

Zondag 11 november is de collecte bestemd voor 
Dorcas. Dorcas staat voor blijvende verandering in 
het leven van de allerarmsten. Hulp als de nood aan 
de man is. Kansen in uitzichtloze situaties. Liefde en 
hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten 

is of in crisis verkeert. Geloven in de kracht van God, in het prachtige potentieel van ieder 
mens en in bloeiende gemeenschappen. Samen is het sleutelwoord. In Oost-Europa zijn 
veel mensen arm. Soms moeten ze leven van een paar tientjes per maand. In de winter is 
dat extra moeilijk. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms 
zien ze wekenlang helemaal niemand. Een blik bruine bonen of een pak rijst zijn dan meer 
dan welkom. Het geeft ze hoop te weten dat er mensen om hen geven. 
 

Zondag 18 november 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. 
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Zondag 25 november wordt gecollecteerd voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie. De 
grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal is arm en levert maar 
voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen 
onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United 
Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te 
verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN 
ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over  watermanagement tijdens 
bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis. Ook helpt UMN gezinnen bij 
het verbouwen van groente of fruit en trainen ze mensen om hun eigen geitenbedrijf of 
groentewinkel op te zetten. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het 
hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze collecte ondersteunt u dit vernieuwende 
project! 
 

KOMEN EN GAAN 

 
Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een verhuizing: 
De heer R. Loeve, Veense Put 4; 4264AL Veen naar Herptsestraat 10; 5256AE Heusden. 
Overleden gemeenteleden: 
De heer A.M.L. Couwenberg, gewoond hebbend van Deelenstraat 131A; 5156AN 
Oudheusden 
 

OVERIGE BERICHTEN 

 
 
 LOHMANORGEL OP CD VASTGELEGD 

Eind 2015 begon onze cantor-organist Jaco van de 
Werken met het ter hand nemen van een project, dat 
moest leiden tot een bijzondere cd opname van het 
historische Lohmanorgel in de Catharijnekerk. Het was 
de bedoeling niet alleen muziek uit verschillende 
stijlperioden uit te voeren, maar ook het fraaie 
klankenpalet van het orgel in zoveel mogelijk wisselende 
registraties ten gehore te brengen.  
Eind oktober is het zover. Dan zal de cd in besloten kring 
worden gepresenteerd. 
Op zondag 4 november zal in de eredienst aandacht 
worden besteed aan de opname en zal de organist 

enkele werken ten gehore brengen. 
De nieuwe cd is niet de eerste van het Lohmanorgel, maar wel de eerste waarop de 
kwaliteiten van dit prachtige instrument zo veelzijdig mogelijk zijn benut. 
Op het schijfje staan veel religieus geïnspireerde werken met toegankelijke en soms 
bekende melodieën. Van J.S. Bach horen we diverse bewerkingen van cantate-melodieën 
Via een March van Händel gaat de cd verder met stukken van Krebs, die onder meer is 
vertegenwoordigd met voorspelen van ons bekende gezangen. Van Mendelssohn is de 
geliefde Sonate nr. 2 opgenomen. Al deze composities zijn uitermate geschikt voor het 
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Lohmanorgel, gezien de dispositie en de klankkleur. Voorts speelt Jaco werken van 
Lefébure-Wély en van de 20e eeuwse componisten Whitlock (fraaie koraalbewerkingen die 
zelden zijn te horen in Nederland), Langlais en Dom Benoit, die aantonen dat er meer op 
dit orgel mogelijk is. De cd eindigt met 'Le Christ-Roi' ('God is Koning') van laatstgenoemde 
componist, geschreven in een indrukwekkende toccatastijl. Met dit stuk geeft Jaco van de 
Werken uitdrukking aan zijn dankbaarheid, dat hij reeds 30 jaar organist mag zijn in dienst 
van de kerkmuziek. 
Adriaan Arkeraats zorgde, met assistentie van Piet Bakker, voor een mooie, heldere opname 
en voor een keurig afgewerkt geheel. Bert Nederlof schreef een toelichting op de gespeelde 
werken in het uitgebreide booklet, dat ook veel informatie geeft over het orgel en de 
gebruikte registraties. De cd is te bestellen via de organist (Hoogstraat 46, Werkendam, 
info@jacovandewerken.n.l  Wie vóór 31 oktober een of meer cd's bestelt betaalt € 12,50 
per cd. Vanaf 1 november is de prijs € 15,00. 
 
Christelijke Vrouwenvereniging " De Ontmoeting". 
Hartelijk welkom op dinsdag 20 november a.s. om 20.00 uur in de Open Hof. 
Dhr.W.Nijhof uit Apeldoorn komt ons het levensverhaal van Godfried Bomans vertellen. 
Ook belangstellenden hartelijk welkom. 
 

Banketletteractie Cantorij 

Ook dit jaar verkoopt de Cantorij weer banketletters van de 
allerbeste ambachtelijke kwaliteit. Deze zijn verkrijgbaar via 
Nel van der Steenhoven, 0461-662497 of 06-11297832. 
 

JARIGEN 

 
Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden. 

2-nov Mevr. J. Schreuders - de Waal Hoofdstraat 30, Herpt 
4-nov Dhr. G. van Loon Bromsluis 2 

12-nov Dhr. A.B. van Dongen Citadel 5, Drunen 
17-nov Mevr. J.A. Bouman - den Dekker Vlasakker 62, Wijk  
20-nov Dhr. C. Swart Margrietstraat 24 
24-nov Mevr. P.C. Straver - van Vuuren Hoek 43, Dussen 
25-nov Mevr. J. van der Voort - van Veen Gerard van Oostromstraat 3 
25-nov Dhr. M.A. Janson Kerkstraat 1, Genderen 

 
 

INLEVEREN KOPIJ 

 
Kopij voor het decembernummer van Vigilate , kunt u tot en met dinsdag 
20 november inleveren bij Gijs Bouman, Pelsestraat 14 te Heusden,  
T 0416-662170.  Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl 
 
 

mailto:info@jacovandewerken.n.l
mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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AGENDA   

 

 

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  
 
Zie voor meer informatie een vorig nummer van Vigilate 

Donderdag  1-nov Welkom aan tafel 
Dinsdag  6-nov Spirit & Esprit 
Dinsdag  6-nov Bijbelgesprekskring 
Donderdag  8-nov Emmaüskring 
Dinsdag 13-nov Spirit & Esprit 
Dinsdag 20-nov Spirit & Esprit 
Donderdag 22-nov Welkom aan Tafel 
Donderdag 22-nov Belijdeniskring 
Zondag  25-nov Solid Friends 
Dinsdag  27-nov Verkiezing wijkouderling  
Dinsdag 27-nov Doopzitting 
Woensdag 28-nov Maandelijks avondgebed 
Woensdag 28-nov Terugkomavond bijbelleesproject Groep A 
Donderdag 29-nov Open Emmaüskoffiemorgen 
Donderdag 29-nov Terugkomavond bijbelleesproject Groep B 
   

mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
mailto:huibdewaal@hotmail.com
mailto:vander.steenhoven@hotmail.com
mailto:fin.admi.pgheusden@gmail.com

