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Nummer 869 december 2018 

MEDITATIE 

 
 
 
 

Dit is ’t vertelsel van het kind 
 

Steek al de rode kaarsen aan 
en laat de kind’ren bij mij staan, 
opdat ik hen vertel van ’t kind, 

dat Jezus heet en mensen mint. 
 
Kerst is het feest van de grote ommekeer. Duisternis maakt plaats voor 
licht. Verdeeldheid maakt plaats voor vrede. Schuld maakt plaats voor 
vergeving. Oordeel maakt plaats voor genade. Angst maakt plaats voor 
hoop. En vooral: de grote God komt ons tegemoet in een weerloos kind, 
dat niet in een duur paleis maar in een armoedige stal wordt geboren.   
Bij het kerstfeest horen tradities, en daarom pak ik vaak rond Kerstfeest 
een mooi geïllustreerd boekje van Dingeman van der Stoep, die leefde van 
1906 tot 1997, uit de kast. Onder de titel Dit is ’t vertelsel van het kind 
heeft Dingeman van der Stoep het kerstverhaal op rijm gezet. De eerste 
verzen van het gedicht heb ik boven dit stukje geplaatst. De taal is een 
beetje plechtig, misschien wel ouderwets, maar de toon van het gedicht is 
nog altijd even fris als verrassend. En ieder jaar geniet ik opnieuw van de 
wijze waarop de dichter het oude geheim van de grote ommekeer van 
Kerst bezingt. Zo eindigt het gedicht: 
 

Dit is ’t vertelsel van het kind, 
dat Jezus heet en mensen mint. 
Heel lang geleden is ’t geschied 
en menigeen gelooft het niet, 

omdat voor dit geloof men klein 
en argeloos als een kind moet zijn. 

Ds. F. W. Verbaas 
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KERKDIENSTEN  

 
Zondag  2 december                                     10+club  
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas / Avondmaalsdienst   
17.00 uur Dr. P. Van Midden, Bergambacht 
 Collecten: 1. MAF  2. Verwarming kerk    
 Crèche: Pieternel van Tilborg en Jantine Vos 
 Kerkauto: Dhr. H. Lammers (telefoon 322722) 
 
Zondag  9 december 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas  
17.00 uur Ds. F.A.J.Heikoop, Harmelen 
 Collecten: 1. Kerk in Actie 2. Plaatselijk kerkenwerk     
 Crèche: Connie Honcoop en Wilko Honcoop  
 Kerkauto: Dhr. W. Bok (telefoon 697420) 
 
Zondag  16 december                                
10.00 uur Dhr. A. Brinkman, Lunteren                    10+club  
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas, Heusden 
 Collecten: 1. Plaatselijke Diaconie 2. Beheer en onderhoud Orgel     
 Crèche: Ineke van Ballegooijen en Miranda van den Boogaard   
 Kerkauto: Dhr. P. Verhoeven (telefoon 661711) 
 
Zondag  23 december 
10.00 uur Ds. L. van Wingerden, Den Bosch  
17.00 uur Ds. A.W.W.de Ruiter,Wijk en Aalburg 
 Collecten: 1. Jemima  2. Plaatselijk kerkenwerk     
 Crèche: Lahra Hettema en  Loes Vos  
 Kerkauto: Dhr. H.J. de Waal (telefoon 662568) 
 
Maandag 24 december Kerstavond 
19.30 uur  Ds. F.W. Verbaas m.m.v. het Andels Fanfare Corps, panfluitiste Noortje 
van Middelkoop, de Cantorij, het Heusdens Mannenkoor en mezzosopraan Hannie 
Huijgevoort. 
  
Dinsdag   25 december Eerste Kerstdag 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas m.m.v. de Cantorij  
 Collecten: 1. Kinderen in de knel 2. Beh. en onderh. kerkgebouw     
 Crèche:  Koen van der Weegen en  Thijs Bok 
 Kerkauto: Dhr. G. Muijen (telefoon 692638) 
 
 
 
 



 3 

Zondag  30 december 
10.00 uur Ds. G. van der Linden, Waalwijk  
17.00 uur Ds. J.Meertens, Rhenen 
 Collecten: 1. IFES Nederland  2. Beh. en onderh. Beeld en Geluid 
 Crèche: Lotte van Loon en Ilse Schouten 
 Kerkauto:  Dhr. C. van de Water (telefoon 661261) 
 
Maandag 31 december Oudejaarsavond 
19.30 uur Ds. F.W. Verbaas   
 Collecten: 1. Stichting de Schuilplaats 2. Oudejaarscollecte     
 Kerkauto:  Dhr. J. van der Mooren (telefoon 691588) 
 
Dinsdag  1 Januari 2019  
10.30 uur  Ds. F. W. Verbaas/ Nieuwjaarsdienst 
 
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. 

 

GEMEENTEBERICHTEN  

 
Advent en Kerst 2018: activiteiten en vieringen   
Steek een kaars aan in het duister, dat is het thema van onze vieringen en 
activiteiten in de advents- en kersttijd. Het thema wordt zichtbaar gemaakt door een 
grote Davidsster die vanaf de Eerste Advent boven de ingang van de kerk zal 
hangen. Op de Eerste Advent zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren – 

een prachtig begin van de adventstijd. De leiding van de 
kindernevendienst heeft onder de titel Lichtdragers van God een 
adventsproject over de familie van Jezus voorbereid. Iedere 
adventszondag zal er namens familieleden van Jezus (de ‘lichtdragers’ 
Zacharias, Maria, Elisabeth en Johannes) een afbeelding van een 
brandende kaars worden gepresenteerd. De Stichting Heusden Klassiek 
organiseert op zaterdag 8 december een uitvoering van Händels 
prachtige Messiah – niet onder onze verantwoordelijkheid, wel in onze 

kerk. Halverwege de adventstijd zal in Herpt, Oudheusden en Heusden, huis aan huis 
de Kerstkrant van onze gemeente worden verspreid. Op donderdag 13 december 
wordt in de warme kring van Welkom aan Tafel kerstfeest gevierd, vanaf 17:00 uur 
in de Schakel te Oudheusden. Op 14 en 15 december zal onze gemeente met een 
stand aanwezig op de tweedaags kerstmarkt, Christmas Shopping, in de Vesting. 
‘s Avonds zal de kerk dan open zal zijn voor een Night of Light: mensen worden 
uitgenodigd om voor in de kerk een kaarsje aan te steken.  De kerstmiddag van de 
HVD wordt gehouden op woensdag 19 december, van 14.30 tot 16.30 uur in de 
Open Hof. Het kinderkerstfeest ziet er dit jaar anders uit dan in voorgaande jaren. 
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Geen aparte viering op zondagmiddag in de kerk, maar een feestelijke lichtjestocht 
door de Vesting op kerstavond 24 december. Her en der in de stad worden scenes uit 
het kerstevangelie nagespeeld en worden kerstliederen gezongen, o.a. in Huize 
Antonius. De optocht eindigt bij de kerk, waar de kinderen bij een kerststal de 

bezoekers van de kerstzangdienst zingend verwelkomen. 
Via de scholen worden kinderen uit heel Heusden 
uitgenodigd mee te lopen. Elders in deze Vigilate vindt u de 
bijzonderheden zoals aanvangstijd en vertrekplek van het 
kinderkerstfeest. Aan de traditionele Kerstzangdienst op 
24 december, die begint om 19:30 uur zal dit jaar o.a. 
medewerking worden verleend door het Andels Fanfare 

Corps, de eigen Cantorij, het Heusdens Mannenkoor, mezzosopraan Hannie 
Huijgevoort en panfluitiste Noortje van Middelkoop. De Kerstviering op Eerste 
Kerstdag vieren we met de Cantorij en enkele muzikale gemeenteleden. Er zal volop 
worden gezongen en het adventsproject Lichtdragers van God van de nevendienst zal 
worden afgesloten. Tal van gemeenteleden zijn op dit moment volop bezig met het 
voorbereiden van alle vieringen en activiteiten. Ik wens hun enthousiasme en plezier 
bij hun mooie bezigheden. Wij mensen kunnen het Koninkrijk van God niet naar de 
aarde trekken, maar wij kunnen er wel alles aan doen om onze hemelse Koning een 
passende ontvangst te bereiden. ‘Verwacht de komst des Heren, o mens bereid u 
voor...’ (FWV)  
 
Lied van de maand december: Lied 833 
Doorgaans zingen wij in de ochtenddienst na het gebed om ontferming en de 
gesproken lofprijzing een loflied. Maar in de adventstijd en ook in de veertigdagentijd 
blijft deze lofzang achterwege. De reden hiervan is dat zowel de adventstijd als de 
veertigdagentijd periodes zijn van inkeer en bezinning. In 
plaats van de lofzang is een lied dat leidt tot een houding 
van ontvankelijkheid meer op zijn plaats. Dat de kerkelijke 
kleur van zowel advent als veertigdagentijd paars is, heeft 
hier alles mee te maken, want paars is in de kerkelijke 
traditie de kleur van (be)rouw en inkeer. Daarom heb ik lied 
833 gekozen als lied van de maand december. Het lijkt wel een Taizélied: een korte 
gebedstekst in zowel het Engels als het Nederlands, op een meditatieve melodie die 
een aantal malen herhaald kan worden.  

Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 

druk Uw zegel op mijn hart 
en leef in mij.  

    
We zullen Lied 833 in de adventstijd telkens zingen na het gebed om ontferming.  
Feestelijke afronding Bijbelleesproject  
In november zijn we aangekomen bij het laatste Bijbelvers: Openbaring 22:21. 
Daarmee hebben zo’n 35 gemeenteleden in 14 maanden de gehele Bijbel gelezen, 
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van kaft tot kaft. Het was een lange, bijzondere reis, vol momenten van herkenning 
en verbazing. We sluiten de reis af met een feestelijke en bijbels-getinte maaltijd op 
vrijdagavond 7 december in de Open Hof, inloop vanaf 17:30 uur . (FWV) 
 
Diverse berichten en mededelingen 
De nieuwe plaats van de Avondmaalstafel ‘voor de trap’ roept overwegend 
positieve reacties op, ook van voorgangers in de middagdienst. Op het moment dat 
deze kopij geschreven wordt, is de verplaatsing echter nog niet door de kerkenraad 
geëvalueerd. De ochtenddienst van 9 december staat gepland als een doopdienst, 
maar tot nog toe zijn er geen dopelingen aangemeld. In december slaan we het 
maandelijks avondgebed op de laatste woensdag over, maar in januari pakken we 
de draad weer op. De belijdeniskring is eind november van start gegaan; gelukkig 
is er weer een mooi groepje gevormd! 
 
Bezorging van de kerstkrant 2018  
Het is de bedoeling, dat er ook dit jaar in de tijd van advent een kerstkrant wordt 
bezorgd in de kernen Heusden-vesting, Oudheusden, Heesbeen en Herpt. Kort en 
bondig worden mensen uitgenodigd het kerstfeest met ons mee te vieren. Nieuw is, 
dat de krant in de vesting van Heusden persoonlijk aangeboden wordt en in de 
overige kernen in de brievenbus gedaan kan worden. Een hele klus, die niet geklaard 
kan worden zonder hulpvaardige gemeenteleden. Vanaf vrijdag 7 december kan de 
krant uitgedeeld worden en het zou mooi zijn, als de kranten voor 14 december 
bezorgd zijn. Vele handen maken licht werk, daarom.. meldt u a.u.b. aan om te 
helpen! Er liggen intekenlijsten achterin de kerk en mailen kan natuurlijk ook, 
nelrijneveld@hotmail.com 
 
Xmas shopping bij Candlelight in Heusden en Night of light in de kerk 
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 december wordt de jaarlijkse kerstmarkt georganiseerd 
in de Vesting van Heusden, onder de naam Xmas shopping by Candlelight. Het plein 
voor het voormalige stadhuis is dan een goede doelen plein, waar onze kerk ook een 
kraampje heeft. De ZWO zal aanwezig zijn, maar andere gemeenteleden worden ook 

van harte uitgenodigd, een uurtje te helpen. Het is goed, 
dat we als kerk van onze aanwezigheid in de stad blijk 
geven. Op vrijdag gaat het om de middag en de avond, 
van 14.00-22.00 uur en op zaterdag van 14.00-20.00 uur. 
Het zou mooi zijn, als er ook gemeenteleden zijn, die de 
bezoekers van de markt uitnodigen, een lichtje in de kerk 
aan te steken. De kerk is open op vrijdag van 18.00 – 

21.30 uur en op zaterdag van 14.00-17.00 uur. Wie wil meehelpen in de kerk of 
buiten wordt uitgenodigd, zich aan te melden via de intekenlijsten die achterin de 
kerk liggen of bij ouderling Anita Timmermans per e-mail anita4264@gmail.com 
 

 
  

mailto:anita4264@gmail.com
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WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 
In Memoriam Hannie van der Velden  
Op maandag 19 november is Hannie van der Velden overleden, op 81-jarige leeftijd. 
Zij woonde aan de Wilhelminastraat, nr. 37 te Veen (4264 SH), naast haar nicht 
Annette van der Velden, die op nr. 39 woont. Tante en nicht deelden veel lief en leed, 

aten vaak samen, zorgden voor elkaar. Johanna Cornelia van 
der Velden werd geboren in 1937 in Veen. Als kleine meisje 
al had ze een zwakke gezondheid. In de oorlog werd ze als 
7-jarige getroffen door een granaat, die een ernstige 
beenwond veroorzaakte. Lange tijd moest het kleine meisje 
doorbrengen in het ziekenhuis te Gorcum. Moeder van der 
Velden was in die gevaarlijke oorlogsjaren slechts af en toe 
in de gelegenheid om te voet naar Gorcum te gaan om haar 
dochtertje te bezoeken. Gedurende haar leven heeft Hannie 

te maken gehad met lange rij kwalen en ziekten. Wat dat betreft lijkt het wel alsof ze 
twee levens heeft geleid. Ze is altijd vrijgezel gebleven, en op de een of andere 
manier paste dat ook wel bij haar. Ze kon goed alleen zijn, toonde zich altijd monter, 
ze was in al haar bescheidenheid beslist een krachtige vrouw, en ze verstond de kunst 
om zich met weinig rijk te voelen. Dat ze lange tijd de buurvrouw was van haar nicht 
Annette, en dus ook van Annettes grote trouwe hond op wie ze graag paste (en 
andersom!), daaraan heeft Hannie veel vreugde ontleend. De afgelopen jaren 
minderden haar krachten en energie, en ze bleef maar vermageren. Zolang ze 
kon bleef ze lezen, borduren en puzzelen, en de laatste jaren volgde ze via haar 
computer de kerkdiensten in Heusden. Wie haar vroeg hoe het met haar ging, 
antwoordde ze steevast met: ‘Ach, je moet het leven nemen zoals het komt.’ En 
daarbij keek ze je dan glimlachend aan. Op zaterdag 24 november is Hannie van der 
Velden in besloten kring begraven. Namens onze gemeente waren ouderling Dennis 
van Roosmalen en ondergetekende aanwezig. We dankten God voor de kracht die hij 
dit bijzondere schepsel heeft gegeven, we getuigden van ons geloof dat niets, ook de 
dood niet, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, en we stonden naast 
Annette, voor wie het leven er opeens zo anders uitziet. (FWV)     
 
Wel en wee in de gemeente 
Tim van Aken (Pelsestraat 7, 5256 AT Heusden) bereidt zich voor op zijn afscheid 
van dit aardse leven. Samen met allen die hem lief zijn gaat hij dapper zijn zware 
weg. Alle belangstelling en medeleven die Tim en zijn ouders  en verzorgers 
ontvangen doet hen goed!  
Mevr. Jenny Ooms-van Rijswijk (Buitenwaard 28, 4261 MG Wijk en Aalburg) 
heeft in november een kleine week in het JBZ doorgebracht. Aangesterkt kwam ze 
weer thuis.    
Mevr. Esther den Dekker-de Hart (Heesbeenseweg 3, 5158 NK Heesbeen) 
onderging  een operatie waarbij zij een nieuw gewricht in een vinger heeft gekregen   
Mevr. Cijnie Timmermans (Wethouder v.d. Polstraat 1, 4264 SP Veen) maakte een 
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val met haar scootmobiel, die haar veel last bezorgde.  
Mevr. Jolanda Groeneveld-Mans (Frederik Hendrikstraat 17, 4264 SP Veen) 
ondergaat nog steeds een reeks medische onderzoeken en behandelingen.  
We leven ook mee met onze jeugdouderling Nicolien Luitwieler  en haar man, onze 
voorzitter van de kerkenraad Ronald Schippers (Maasdijk 26, 5317 KP 
Nederhemert), die eind november na een lange periode van ziekte afscheid moesten 
nemen van de vader van Nicolien. 
 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) 
 

UIT DE PASTORIE 

 
Een donkere, misschien koude, maar ook mooie decembermaand licht in het 
verschiet. Want juist als het donker wordt, krijgen wij meer oog voor de kracht van 
het licht. Steek een kaars aan in het duister, dat zal het motto zijn van onze 
kerstvieringen dit jaar. Laten we allemaal proberen zelf een kaars te zijn voor elkaar, 
‘jij in jouw klein hoekje, en ik in ’t mijn.’ Een klein kaarsje is immers al voldoende om 
heel veel duisternis te verdrijven! Met hartelijke  
groet, mede namens Marianne, ds. Frans Willem Verbaas 
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
Spirit en Esprit komen samen op dinsdag 4, 11 en 18 december om 19:00 uur, in de 
bovenzaal van de kerk. Belijdeniscatechisatie is er op donderdagavond 6 en 20 
december, om 19:30 uur in de bovenzaal van de kerk. De Bijbelgesprekskring 
komt bijeen op dinsdag 4 december in de Open Hof, om 20:00 uur. We lezen en 
bespreken dan Lucas 1: 26-38, de aankondiging (‘annunciatie’) aan Maria van de 
geboorte van Jezus. In de kerstvakantie gaan de Solid Friends  bowlen en bbq-en, 
op een tijdstip en plaats die nog bekend zullen worden gemaakt. (FWV) 
  

VAN DE DIACONIE  

 
Welkom aan tafel  
Op donderdag 13 december viert Welkom aan tafel de tijd van Advent en Kerst met 
een uitgebreide maaltijd omlijst met korte meditatieve teksten, gedichten, muziek en 
zang. De tafels zijn extra feestelijk gedekt en er is (zo mogelijk) nog meer zorg aan 

de maaltijd besteed. Onze gasten ‘moeten’ er rekening mee 
houden, dat de maaltijd deze keer langer duurt! De eigen bijdrage 
 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. (Dit is vooral deze keer heel belangrijk i.v.m. de 

boodschappen én de inrichting van de grote zaal). 
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Emmaüskring 
In de maand december is er geen ‘gewone’ Emmaüskring. Alle deelneemsters worden 
natuurlijk wel verwacht we op de open koffiemorgen van 20 december. In januari 
hopen we de draad weer op te pakken. 
 

Open Emmaüs koffiemorgen in het teken van het komende kerstfeest 
Op donderdagmorgen 20 december is iedereen, alleen gaand of samen van 
harte welkom in de kerk op de ‘Open Emmaüs koffiemorgen’. 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. Deze keer zal de ochtend in het 
teken staan van het komende kerstfeest. Ook de ‘buren’ van onze kerk 
ontvangen een persoonlijke uitnodiging. De morgen is van 10.00-11.30 

uur. Heel graag tot ziens! 
 

Geef met kerst een pakket 
Kerst is het feest van licht. Jezus, geboorte maakte licht 
zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. 
Ook aan mensen voor wie het leven donker is. Zij verlangen 
naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke 
schouder.  
Wij, diaconie van P.G. Heusden, willen ‘Geloven in Spangen’ 
gaan steunen en starten met deze actie; het uitdelen van 
kerstpakketten aan mensen die leven onder de armoede 
grens. Geloven in Spangen staat onder leiding van Pastor 
Nico van Splunter. Daar waar zo’n 50 jaar geleden de koster 
het licht uitdeed van de Kapel van Spangen, willen zij weer 
kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een 
stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van 
Rotterdam. Daar waar meer dan 80 verschillende culturen op 
één vierkante kilometer met elkaar samen leven. Waar één op de drie gezinnen 
leeft onder de armoede grens. Deze gezinnen kunnen zich met moeite of 
helemaal niet onderhouden, ouders hebben geen eten voor de kinderen. Eén op 
de vier kinderen groeit op in armoede en dat cijfer stijgt nog steeds. Wij willen 
met uw hulp deze gemeente steunen en helpen. Dit jaar willen wij minimaal 200 
pakketten uitdelen. Een kerstpakket kost ongeveer € 30,00. Dus hebben we in 
totaal € 6000,00 nodig en we hopen samen met u zoveel geld bij elkaar te 
brengen. Op zondag 2 december worden in de kerk flyers en enveloppen 
uitgedeeld. Vanaf die dag zullen ook de gekleurde dozen achter in de kerk staan 
waar u uw bijdragen in kunt doen. Zoals u weet, geven wij geen luxe producten, 
maar algemeen bruikbare voedings- en schoonmaakmiddelen. Mocht u rond die 
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tijd niet in de gelegenheid zijn om een kerkdienst bij te wonen en ontvangt u dus 
geen flyer: uw gift is van harte welkom op de rekening van de diaconie.  
NL07 RABO 0121 7066 05  t.n.v. Diaconie PG Heusden. O.v.v. pakket voor Kerst 
Geloven in Spangen. Doe mee met deze actie en geef zo het licht door, zodat ook 
zij weer kunnen stralen! 
 
 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 

Erfstellingen & Legaten 
De kerk gedenken in een nalatenschap…  Mooie gedachte: het geloof doorgeven 
aan volgende generaties...Het zijn natuurlijk geen zaken waarover je elke dag 
nadenkt, graag schuiven we de dingen wat vooruit, van ons af.  
Maar toch: het is wel een zaak om af en toe eens over na te denken. En dan te 
bedenken dat u bij een erfstelling of legaat best eens wil overwegen om uw 
gemeente hier in te betrekken. Maar ja: hoe doe je dat, waar begin je, met wie 
bespreek je dat…? Het College van Kerkrentmeesters wil u daarbij een handje 
helpen. In de maand december wordt u een folder aangereikt waarin wat dieper 
wordt ingegaan op erfstellingen en legaten. En wellicht begint 2019 met een wel 
heel mooi ‘goed voornemen’… 
 
Het jaar is alweer bijna voorbij…. 
En wat ging ’t snel…. We leven in een roerig wereldje, heel wat zekerheden staan 
op hun grondvesten te trillen. We gaan ze allemaal niet opnoemen: Iedereen zal 
ze wel kennen, privé of zakelijk, dichtbij of ver weg, politiek of maatschappelijk, 
over natuur of over techniek, over verbinding of over isolement. Maar….sommige 
dingen veranderen minder snel: denk daarbij gerust aan onze gemeente. 
Bijvoorbeeld: God zij dank is ons ledental bijna stabiel. ‘Natuurlijk’ zijn er lieve 
gemeenteleden overleden, heengegaan, maar er was ook nieuwe, jonge aanwas. 
Nog een voorbeeld: God zij dank voelt u zich ook steeds betrokken bij onze 
gemeente: we hebben als gemeente ontzettend veel vrijwilligers, de totaliteit aan 
vrijwillige bijdragen die eerder stijgt dan daalt, enzovoort. Wij, als College van 
Kerkrentmeesters, brengen, naast God, ook U dank! Hartelijk dank voor uw 
betrokkenheid, hartelijk dank voor uw gaven, hartelijk dank voor uw inzet als 
vrijwilliger, als meelevend lid! U, gemeente, hebt ons niet in de kou laten staan 
en daar worden wij warm van. Dat geeft ons mede de kracht, de ambitie om door 
te gaan! Zij aan zij! Wij, een dankbaar College van Kerkrentmeesters, wensen U 
en ‘de uwen’ gezegende kerstdagen, een hele mooie jaarwisseling en een 
gelukkig en gezond 2019.  
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GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 
Ouderling Joop Nederlof mocht twee giften melden voor de kerk, 2x €20,--. 
Diaken Gera van Alphen meldde de volgende zaken:  in totaal € 550,-- aan giften 
via de bank voor Sulawesi en een prachtige gift van € 500,-- voor Dorcas. We 
blijken voortdurend een vrijgevige gemeente te zijn….!! 
Via de H.V.D. ontvangen 3 x € 5,-- en 2 x € 10,-- bestemd voor de H.V.D. 
Hartelijk dank voor deze giften. 
 
Gehouden collecten 
In de maand oktober vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de 
erediensten met het totaalbedrag van € 3.763,48. 
Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling: 
 
Ten bate van Diaconie: 
Kerk & Israël € 279,65; Sulawesi  € 696,85;  Plaatselijk Diaconaat € 255,30; Open 
Doors € 412,79.  
De offerblokken voor  Make the Difference brachten  € 63,45 op en de kinderen 
brachten mee naar de Kindernevendienst  € 45,90.  
Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Plaatselijk Kerkenwerk € 288,05; Sulawesi € 366,85; Verwarming € 214,40; 
Beheer & Onderhoud Kerkgebouw  € 222,20 en Instandhouding Eredienst € 
918,04. 
De uiteindelijke opbrengst voor ‘Sulawesi’ is, alle hierboven genoemde 
Sulawesi-bijdragen opgeteld, maar liefst € 1.613,70. Klasse! De Kerken-
raad dankt iedereen, jong en oud, die een bijdrage leverde aan deze resultaten.  
 
Komende collecten 
Zondag 2 december is de collecte bestemd voor MAF: Flying for Life. MAF staat 
voor Mission (zending), Aviation (luchtvaart) en Fellowship (vriendschap). Het is 
de grootste nonprofit vliegtuigmaatschappij met meer dan 
130 vliegtuigen. In 25 landen vliegt het voor 
(hulp)organisaties en kerken. MAF maakt met haar 
vliegtuigen mensen in geïsoleerde gebieden bereikbaar 
voor hulp. Al meer dan 65 jaar zijn hun vliegtuigen een uitkomst voor mensen in 
nood. MAF vliegt o.a. voor Flying Docters, Verenigde Naties (VN), Rode Kruis, 
Dorcas, Tear, Unicef. De vliegtuigen van MAF zijn geschikt voor het zware werk, 
ze kunnen landen op korte landingsbanen en zijn voor verschillende doelen in te 
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zetten. Door de vliegdiensten van MAF worden mensen en dorpen bereikt met 
(nood-)hulp en het Evangelie.  
 
Op zondag 9 december wordt voor kerk in actie: Pastoraat nieuwe stijl gecollecteerd. 

In steeds meer plattelands-gemeenten is de 
afgelopen jaren het aantal predikanten 
teruggebracht. Gemeente-leden zijn in toenemende 
mate voor het onderling pastoraat op elkaar 
aangewezen. De Protestantse Kerk brengt vrijwillige 

werkers in het pastoraat samen in een ‘leergemeenschap pastoraat’ om van elkaar te 
leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Samen met plaatselijke 
gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge 
zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere 
gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een 
veranderende kerk waar het steeds meer aankomt op vaardigheden van 
gemeenteleden zelf. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om pastorale vrijwilligers 
te ondersteunen in hun belangrijke werk. 
 
Zondag 16 december zal de diaconie-collecte bestemd zijn voor het plaatselijk 

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, ouderen en gehandicapten werk en wordt ook de jeugd binnen onze 
gemeente niet vergeten.  
 
Zondag 23 december is de collecte bestemd voor Jemima. Op een heuvel tussen 
Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Ja-la staat 
"House Jemima". In het huis worden Arabische 
kinderen met een verstandelijke of meervoudige 
handicap opgevangen. Jemima biedt drie soorten zorg: 
woon-zorg in verschillende woongroepen, dagbesteding voor bewoners van de 
woongroepen en voor nog thuiswonende kinderen en ondersteuning thuis voor 
kinderen met ernstig meervoudige beperkingen en voor hun families. Lokale 
medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en 
professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het buitenland, 
waaronder Nederland.  

 
25 december Kerst - Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon 

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-syrie
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gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en 
verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De 
vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance 
netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen 
voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. 
Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen 
en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit 
en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen. 
 
Zondag 30 december is de diaconiecollecte bestemd voor IFES. IFES gelooft dat 
gepassioneerde christenstudenten in deze wereld blijvend verschil 
kunnen maken. IFES wil gepassioneerd en oprecht betrokken met 
studenten optrekken en dient door studenten toe te rusten, aan te 
moedigen, en mee te helpen.  De studentenwerkers van IFES 
werken in nauw contact met de plaatselijke studentenverenigingen. 
Deze studentwerker geeft ondersteuning op het gebied van bidden, bijbel lezen en 
getuigen, meestal in overleg met de Besturen van de Studentenverenigingen. 
 
Op oudjaarsavond 31 december zal de diaconie collecte bestemd zijn voor het 
evangelische begeleidingscentrum “De Schuilplaats”. Dit is een landelijke, 
interkerkelijke instelling voor bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op 

maat met vestigingen in o.a. Almkerk en Sprang-Capelle. De 
hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de 
Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de 
medemens. De Schuilplaats biedt op professionele wijze hulp 
aan jong volwassenen (17-45 jaar) die met problemen kampen: 
depressie, faalangst, trauma’s, gebrek aan structuur en ritme, 

moeite om met anderen om te gaan, enz.  
 

WAT BEZIELT HEUSDEN ?  

 
 Terugblik op de WinterFair…. 
Na maanden van voorbereidingen treffen, na twee dagen intensief werken om De 
Open Hof om te toveren tot een Dickens-achtige locatie voor de jaarlijkse WinterFair, 
brak een zonovergoten zaterdag aan waarop het allemaal moest gebeuren. 
Voorafgaand aan de opening werd een gezamenlijk gebed uitgesproken waarin werd 
gevraagd om hetgeen we niet goed doen/deden te vergeven opdat wij van daaruit 
anderen kunnen vergeven. En waarop de organisatoren hoopten gebeurde: Een 
fantastisch evenement ontrolde zich: heel veel publiek, heel veel verkopen, een 
heerlijke sfeer rond verkopers en kopers, een voortdurend goed gevulde ‘eetzaal’ 
waar het goed toeven was met koffie, gebak, snert etc. De gastvrijheid vierde de 
boventoon, kijkers kregen dezelfde hartelijke benadering als kopers, elke aankoop 
leverde blije gezichten op, iets van € 0,50 net zo goed als een ding van € 10,--. 
Iedereen was enthousiast:  de verkopers, maar ook de opbouwers, de afbrekers, de 
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opruimers moeten genoemd worden! Wat ‘n samenwerking! En laat ons ook niet 
vergeten de protestantse straatventers die het publiek dat naar de goede Sint ging 
(en ook weer terugkwam)  wezen op de broodjes kroket, de frikandellen  en 
ondertussen menige nieuwsgierige naar binnen lokten… Het was een prachtige dag, 
met een prachtig resultaat! Bijna € 7.100,-- bedroeg de opbrengst. Een mooi extra 
fundamentje onder de Heusdense protestantse gemeente, die zo graag, ook in het 
kader van ‘Wat bezielt Heusden?’, haar rol wil blijven spelen in de vesting en 
ommelanden. Daarom: alle gevers, kopers, verkopers, sponsors, opbouwers, 
afbrekers, kroketten-eters en Ton & Nel: van harte bedankt voor welke bijdrage dan 
ook. Tot volgend jaar!  

 

KOMEN EN GAAN 

 
Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente 
De heer F.L. Scheurwater en mevrouw E.M. Scheurwater- de Hoop van Jan 
Coolenhof 15; 5311GP Gameren naar Delkant 5; 5311CJ Gameren met zoons 
F.J.A., D.A.M en W.G. Scheurwater. 
Mevrouw J.M. Verbeek-van Drunen, Beatrixstraat 20; 5156AB Oudheusden naar 
Vredesplein 100 k214; 5142RT Waalwijk 
Mevrouw B. Versluijs, Tramsingel 27 F6; 4814AB Breda naar Flierstraat 55; 4812LC 
Breda 
Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 
Mevrouw P.J. Huizenga, Mullerkade 267; 3024EP Rotterdam naar Waterpoort 13; 
5256AX Heusden 
 
Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een overschrijving 
De heer P. Hartman en mevrouw E.H. Hartman-van Loon, Burgemeester van 
Grotenhuisstraat 3; 5141BB Waalwijk met kinderen J.A.M. en L.G.H. Hartman 
Vertrekkende gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 
Mevrouw M.M. van Thiel, Zustersteeg 18; 5256AR Heusden naar 
Dahliastraat 216; 3333GM Zwijndrecht 
 

JEUGDWERK 

 
Jeugdkerstfeest in de open lucht  
Heb jij het kerstverhaal weleens in het echt gezien? 
Het kerstverhaal komt tot leven! Ervaar het zelf tijdens het jeugdkerstfeest in de 
open lucht op 24 december a.s. We lopen een mooie route door Heusden en na 
de lichtjestocht zingen we buiten prachtige liedjes voor de bezoekers van de 
kerstzangdienst van de Grote of Catharijnekerk te Heusden. Ga je ook mee 
zingen? Top! Vraag dan een cd met de liedjes op bij marianbok@ziggo.nl. Dan 
kun je de liedjes alvast gaan oefenen. Wil je alleen meelopen? Hartstikke leuk! 

 

mailto:marianbok@ziggo.nl
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Ook je (groot)ouders en vriendjes en vriendinnetjes zijn 
welkom om mee te lopen (en/of te zingen)!  
 
Waar en wanneer?  

- 24 december 2018  
- 17.45 uur: we starten in de kasteeltuin  
- (Hertogin Johanna van Brabantstraat) te Heusden  
- 18.00 – 18.45 uur: ervaren van het kerstverhaal in Heusden  
- 18.45 – 19.15 uur: zingen voor de kerk (Protestantse Kerk Heusden - 

Burchtstraat 2)  
 
Goed om te weten: 

- Iedereen is welkom! Meedoen is gratis.  
- Kleed je warm aan! Het kan koud zijn. 
- De lampion krijg je van ons uitgedeeld in de kasteeltuin 
- Oefenen voor het zingen doen we op: 

o zaterdag 15 december 15.30 uur bij de kerk met na afloop 
warme chocolademelk en marshmallows 

o maandag 24 december 16.00 uur generale repetitie bij de kerk 
met na afloop frietjes 

 
Groetjes, de jeugddienstcommissie Marieke, Marian, Nicolien en Ruth  
 
 

OVERIGE BERICHTEN 

 
Dankwoord 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het medeleven tijdens mijn ziek zijn. Dit 
medeleven, in welke vorm dan ook, heeft mij heel erg gesterkt en kracht 
gegeven. Met vriendelijke groet, Trudi van Beers 
 
Christelijke Vrouwenvereniging " De Ontmoeting ". 
Hartelijk welkom op dinsdag 18 december a.s. in de Open Hof. LET OP: aanvang 
19.30 UUR. We hopen dan met elkaar Kerst te vieren Ook belangstellenden 
hartelijk welkom. 
 
Dank 
Naast God danken wij de mensen die met ons hebben meegeleefd, tijdens het 
verblijf van onze zoon Jan in de kliniek in Zuid Afrika. 
Het heeft ons erg geholpen. Jilles en Jennie Versteeg 
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JARIGEN 

 

 

INLEVEREN KOPIJ 

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

AGENDA   

 

 
 

4-dec Mevr. C.K. v. Berk – v. d. Steenhoven Roomsche Kerkstraat 5  
7-dec Dhr. Z. Groeneveld Ridder v. d. Merwedestr. 20, Meeuwen 
7-dec Mevr. A. Bel - Schäfer Schramstraat 192 
9-dec Dhr. G.A. Bouman Pelsestraat 14 

11-dec Mevr. R.J. van der Ven - Kwetters Demer 20 
12-dec Dhr. W.M. van der Velde Ridderstraat 8 
13-dec Dhr. J.G. Slagmolen Stadshaven  17a 
17-dec Mevr. J.F.M. Tolhoek - Kooman Spieringhof 20 
17-dec Mevr. J.M. Blijenberg - van Balkom Perzikstraat 29, Wijk en Aalburg 
26-dec Mevr. A.J. van der Stelt - Nieuwkoop Hoogstraat 9 
28-dec Dhr. T. van der Steenhoven Breestraat 10 
29-dec Mevr. J. van Oosterhout- Clement Cederstraat 2H, Drunen 

 31-dec Dhr. J. Sluijmers  

Dinsdag 4-dec Spirit en Esprit 
Dinsdag 4-dec Bijbel gesprekskring 
Donderdag 6-dec Belijdeniscatechisatie 
Zaterdag 8-dec Messiah 
Dinsdag 11-dec Spirit en Esprit 
Donderdag  13-dec Welkom aan Tafel 
Vrijdag 14-dec Kerstmarkt 
Zaterdag 15-dec Kerstmarkt 
Dinsdag 18-dec Spirit en Esprit 
Dinsdag 18-dec Kerstviering Chr. Vrouwenvereniging “De Ontmoeting” 
Woensdag 19-dec Kerstmiddag HVD 
Donderdag 20-dec Open Emmaüs koffiemorgen 
Donderdag  20-dec Belijdeniscatechisatie 

mailto:g.a.bouman@freeler.nl


 16 

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: 0416-661951. 
 
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. 
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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