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Nummer 867 oktober 2018 

MEDITATIE 

 
 
 

Een gek verhaal 
  
In de maand september hebben we in de ochtenddiensten uit het boek Daniël 
gelezen. Daniël staat vol wonderlijke verhalen, zoals het verhaal over de drie 
vrienden in de brandende oven en het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil. Maar 
het wonderlijkste verhaal vinden we wel in Daniël 3 en 4, over koning 
Nebukadnessar die op een gegeven moment denkt dat hij een rund is en zeven 
jaar lang gras eet.  
Ik heb nu keurig tweemaal het woord ‘wonderlijk’ gebruikt, maar ik zou ook 
gewoon het woord ‘gek’ kunnen gebruiken. Daniël 4 vertelt een gek  verhaal over 
een koning die gek wordt en helemaal doordraait.  
Bijbels personages uit de Bijbel staan nooit helemaal op zichzelf. Op de een of 
andere manier vertegenwoordigen de bijbelse personages een bepaalde soort 
mensen, en soms zelfs de mensheid in het algemeen. Want laten we eerlijk zijn: 
had de Franse schrijver Voltaire niet gewoon gelijk, toen hij eens zei: Alle mensen 
zijn even gek? Wie zou van zichzelf zeggen dat hij of zij helemaal normaal is? Wie 
bepaalt trouwens wat ‘normaal’ is? Zo weet ik van mezelf dat ik soms hardop 
tegen mezelf praat, als ik alleen in de auto zit. Dat is gewoon gek, ook al denken 
mijn mede-automobilisten vast dat ik druk aan het telefoneren ben. Ik zal die 
gewoonte van mijn vader hebben, die praatte ook graag hardop in zichzelf. Als 
we zeiden dat hij niet zo raar moest doen, zei hij: ‘Ik praat nu eenmaal graag met 
een verstandig mens.’ Soms zit de gekte gewoon in het DNA van je familie.    
Koning Nebukadnessar schaamde zich er niet voor om, als die ontluisterend 
periode uit zijn leven na zeven jaar weer voorbij  is, openlijk over zijn gekte te 
vertellen, ervan ‘te getuigen’(vers 3:32). Hij stelt zich open en kwetsbaar op, 
vertelt hoe hij geleerd heeft van die grote crisis in zijn leven. Sterker nog: hij 
prijst God die hem als het ware door schade en schande heeft geleerd dat niet 
hijzelf, koning Nebukadnessar, maar de eeuwig levende God de ware koning van 
hemel en aarde is.   
Zo vertelt Daniël een wijs verhaal over de gekte van ons mensen. En dat God ons 
in onze gekte niet alleen laat, maar ons erin kent, en ons erdoorheen trekt. Dat 
maakt dat wonderlijke boek Daniël ook tot een troostboek. 
 
Ds. F. W. Verbaas 
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KERKDIENSTEN  

 
Zondag  7 oktober 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas         10+Club 
17.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
 Collecten: 1. Kerk en Israël  2. Verwarming kerk     
 Crèche: Diane Klop en Eline Klop   
 Kerkauto: Dhr. B.R. Bouman (telefoon 691133) 
 
Zondag  14 oktober 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Ds. C. van Andel, Amsterdam 
 Collecten: 1. Wereld diaconaat 2.  Instandhouding predikantsplaats    
 Crèche: Sifra van der Weegen en  Lotte Brandenberg 
 Kerkauto:  Dhr. H de Weerd (telefoon 0183-442550) 
 
Zondag  21 oktober 
10.00 uur Ds. J. Meertens, Rhenen      10+club 
17.00 uur Ds. L. van Wingerden, Den Bosch 
 Collecten: 1. Pl. Diaconaat 2.Beheer en onderhoud kerkgebouw  
 Crèche: Loes Vos en  Senja Kuysten  
 Kerkauto: Dhr./Mevr. Bouman (telefoon 533904) 
 
 Zondag  28 oktober 
10.00 uur Da. L. Vos, Zwolle en Ds. F.W. Verbaas   
 (herdenking Hervormingsdag, met de EV. Lutherse Gemeente) 
17.00 uur  Ds. F.W. Verbaas – Zangdienst m.m.v. de Cantorij en de  
                Chr. Gemengde Zangvereniging Excelsior uit Sprang Capelle    
   Collecten: 1. Open Doors   2. Plaatselijk kerkenwerk      
 Crèche:  Lotte van Loon en  Nadieh Schouten  
 Kerkauto: Dhr. H.J. de Waal (telefoon 662568) 
 
  
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  

 
Een prachtige, zonnige Startzondag 
Voor de tweede achtereenvolgende maal openden we het nieuwe kerkelijke seizoen 
met een Startzondag. Opnieuw was er op zondag 16 september een breed 
programma opgesteld (een ochtenddienst waarin een aantal 4-jarigen hun doopkaars 
opnieuw ontstak en daarna voor het eerst naar de nevendienst ging, een aangeklede 
koffie met een ‘opiniespel’, een heerlijke warme lunch, een programma van acht 

workshops voor jong en oud, en een afsluitende viering waarin 
alle workshops van zich lieten zien of horen. Wat boften we met 
het mooie weer, waardoor we de dag grotendeels in de mooie 
kerktuin door konden brengen! En wat waren we blij met de 
grote opkomst! Als bijzonderheid mag worden genoemd dat de 
workshop voor onze jeugd (graffiti-kunstwerken maken) de best 
bezochte workshop was. Een woord van dank aan al die 
gemeenteleden die bij de voorbereidingen en organisatie 

betrokken waren is op zijn plaats. We mogen inderdaad dankbaar terugzien op deze 
bijzondere Startzondag. Moge de warmte en het enthousiasme van deze dag 
doorwerken in het komende seizoen!  
(FWV) 
 
Afscheid leden werkgroep Wat bezielt Heusden? 
De afgelopen jaren heeft de commissie Wat bezielt Heusden? (voorheen de Open 
Deur Dienst Commissie) stevig van zich laten horen. Met veel energie organiseerde 
WBH? grotere en kleinere activiteiten die onze kerk op eigentijdse 
wijze present heeft gesteld in de ons omringende moderne 
samenleving. Een aantal leden van de commissie heeft te kennen 
gegeven terug te willen treden als lid. Dit betekent dat WBH? 
afscheid neemt van een aantal moeste missionaire werkers. Het 
gaat om Esther den Dekker, Ot de Waal, Peter van der Mooren en 
Hilde Blijenberg.  Eerder deden Kunie Vos en Anita de Hoop  een 
stap terug – hun namen mogen hier ook worden genoemd. 
Namens de hele gemeente bedankt de kerkenraad hen voor hun 
lef en grote inzet. Diverse bestaande werkgroepen en geledingen 
van onze gemeente gaan zich vanaf deze zomer samen met Peter 
van Harten, de nieuwe missionaire coördinator, ervoor inzetten dat de jonge bomen 
die door WBH? zijn geplant verder kunnen groeien en bloeien. Maar nogmaals: alle 
werkers van het eerste uur, bedankt!  (FWV) 
  
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, 
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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)      
     
Leven uit de bron - maandelijks avondgebed en bijbelleesproject 
In het kader van het verlengde jaarthema, Leven uit de bron, staan in oktober de 
volgende twee activiteiten op de agenda:  
Maandelijks avondgebed. Op woensdagavond 31 oktober 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 augustus hebben we in het kader van 
het project Lees de hele Bijbel in een jaar het lezen van het Oude Testament 
afgerond, in september zijn we begonnen met het lezen van het Nieuwe Testament. 
De eerstvolgende terugkomavonden worden gehouden op  woensdag 31 oktober en 
donderdag 1 november. Aanvang 20:00 uur, in de consistorie. (FWV) 
 
Lied van de maand september: Lied 286. 
Een mooie, innige, hoopvolle en eigentijdse tekst waarvan geldt: hoe vaker we hem 
zingen, hoe mooier hij wordt. Hopelijk bent u dat aan het eind van de maand oktober 
helemaal met mij eens! 

Waar de mensen dwalen in het donker,  
draai je om en zie het nieuwe licht,  
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht.   

         (FWV) 
  
Huwelijk Eveline Hereijgers en Martijn Burmanje op vrijdag 12 oktober. 
Op vrijdag 12 oktober hopen Eveline Hereijgers en Martijn Burmanje (Robrechtstraat 
1, 5156 CE Heusden) elkaar het ja-woord te geven. De kerkelijke inzegening van hun 
huwelijk zal plaatsvinden in de Grote of Catharijnekerk 
en begint om 19:00 uur. Wij wensen Eveline en Martijn 
alvast een prachtige huwelijksdag! (FWV) 
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WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herfstvakantie predikant 
Van maandag 15 tot en met maandag 22 oktober hoop ik herfstvakantie te hebben. 
In pastorale situaties kunt u zich dan wenden tot scriba Huib de Waal (662568) of 
ouderling Nel Rijneveld (691981).  

 

UIT DE PASTORIE 

 
Uit de pastorie  
Het winterwerk is begonnen nu ik deze kopij schrijf, al is het buiten nog steeds volop 
zomer. Wat een lange en warme zomer hebben we dit jaar gehad, maar wat was het 
ook zorgelijk droog. We hoeven geen klimaatfanaten te zijn om te concluderen dat de 
warmte en droogte zoiets is als een teken aan de wand (Daniël 5!), dat vraag om 
serieuze bezinning op onze levensstijl. Iets anders (en ook niet helemaal klimaat-
neutraal): De bruiloft van zoon Gijs en Alison in de Verenigde Staten was, ook al was 
Marianne er dan niet bij, een prachtig feest. Alsnog dank voor alle belangstelling, en 
voor de zondagsbloemen van 19 augustus! Nog iets anders: op vrijdag 5 en 6 oktober 
vindt er in Heusden een zgn. Hackaton plaats ( http://vestinghack.nl ). Studenten 
gaan met elkaar de creatieve strijd aan om de beste ideeën voor de verbetering van 
de leefbaarheid en levendigheid van de prachtige Vesting. Ik ben gevraagd één van 
de vier juryleden te zijn die de ideeën en projecten mag beoordelen. Een hele eer! 
Terug naar het kerkelijke winterwerk. Laten we in het nieuwe seizoen weer doen wat 

http://vestinghack.nl/
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we kunnen, om God te eren, de lofzang gaande te houden, ons geloof te verdiepen, 
lief en leed met elkaar te delen en  de ons omringende wereld tot zegen te zijn. 
          Ds. Frans Willem Verbaas 

 
 

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN 

 
Catechese en gesprekskringen 
Spirit en Esprit komen samen op dinsdag 2, 9, en 23  oktober om 19:00 uur, in de 
bovenzaal van de kerk (Dinsdag 16 oktober slaan we over in verband met de 

herfstvakantie en dinsdag 30 oktober in verband met Solid Friends op 
zondagmiddag 28 oktober.) De Bijbelgesprekskring komt bijeen op 
dinsdag 2 oktober in de Open Hof, om 20:00 uur. We lezen en bespreken 
dan Marcus 10: 1-16. En op zondagmiddag 28 oktober is er weer Solid 
Friends van 14:30 – 16:30 uur op de zolder van de Open Hof . (FWV) 

 
 
  

VAN DE DIACONIE  

 
Van de diaconie 
De jaarrekening van de diaconie over het jaar 2017 is ter inzage. Belangstellenden 
kunnen deze in de week van 1 tot en met 5 oktober inzien. Wilt u hiervan gebruik 
maken dan kunt u contact opnemen met de diaconie: 
diaconiepgheusden@hotmail.com of een afspraak maken met diaken G. van Alphen: 
06-48608683 
 
Welkom aan tafel 
In de septembereditie van Vigilate was de maaltijd van 20 september per abuis niet 
opgenomen. Gelukkig hadden onze gasten de datum wel onthouden! Op 11 oktober 
wordt er opnieuw een smakelijke warme maaltijd bereid in buurthuis De Schakel te 
Oudheusden. We zien ernaar uit, onze gasten weer te mogen ontmoeten! Vanaf 17.00 
uur staat een welkomstfrisdrankje klaar. Wanneer het onverhoopt niet lukt, te komen, 
wilt u dan fam. Van den Oever inlichten, tel. 662510.  
 
Open Emmaüskoffiemorgen 
Op donderdagmorgen 18 oktober is iedereen van harte welkom in de kerk op de 
‘Open Emmaüskoffiemorgen’, bedoeld voor iedereen, die het gezellig vindt, elkaar te 
ontmoeten rond een kopje koffie of thee. De plaats is in de wintermaanden de 
consistorie.  Deze morgens zijn bestemd voor iedereen en staan in het teken van de 
informele ontmoeting. Van harte welkom op de koffie of thee, van 10.00-11.30 uur! 

 

mailto:diaconiepgheusden@hotmail.com
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GIFTEN EN GAVEN 

 
Ontvangen giften 
Via de H.V.D.ontvangen 1 x € 5,-- bestemd voor de H.V.D. Hartelijk dank voor deze 
gift.  
 

Gehouden collecten 
In de maand augustus vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de 
erediensten met het totaalbedrag van € 2.933,80. . 
Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling: 
Ten bate van Diaconie: 
St. Friedensstimme € 269,15, ZWO-project € 264,12; Plaatselijk Diaconaat   
€ 232,74 en Verpleegkundigen in Israël  € 324,50.  
De offerblokken voor  Make the Difference brachten  € 48,55 op en de 
kinderen brachten mee naar de Kindernevendienst  € 44,00.  
Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Instandhouding Eredienst  € 897,46; Beheer & Onderhoud 
Kerkgebouw  € 218,20; Beheer & Onderhoud Open Hof  € 236,05 en Plaatselijk 
Kerkenwerk  € 399,03. 
De Kerkenraad dankt iedereen, jong en oud, die een bijdrage leverde aan deze 
resultaten.  
 
Komende collecten 
Zondag 7 oktober is de collecte bestemd voor de Protestantse kerk ̀ Israëlzondag’. Op 
Israëlzondag, de eerste zondag van oktober, staan we op een bijzondere manier stil 
bij de verbondenheid met Israël en de relatie met het Joodse volk. Met de opbrengst 

van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van 
Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de 
kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het 
gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In 
Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust 

op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk 
van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund. 

 
Zondag 14 oktober wordt gecollecteerd voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie 
(Wereldvoedseldag). 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 
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groentewinkel op te zetten Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende 
inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze 
Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project! 
 
 Zondag 21 oktober is de collecte bestemd 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, het ouderen en gehandicapten werk en 
wordt ook de jeugd binnen onze gemeente niet vergeten. 

 
Zondag 28 oktober wordt voor Mercy Ships gecollecteerd. Wie in Afrika gehandicapt 
ter wereld komt, loopt een grote kans geïsoleerd te raken. Elvie werd geboren met 

een klompvoetje en kwam de eerste jaren van haar leven nauwelijks 
buiten. Meespelen met andere kinderen mocht en kon ze nooit. Haar 
moeder kon het niet aanzien. Ze wilde alles doen om haar kindje te 
helpen. Iedere dag bad ze om hulp, hopend op een wonder. En dat 
gebed werd verhoord, haar dominee had over Mercy Ships gehoord: 
“Er komt een ziekenhuisschip naar de havenstad! Zij kunnen Elvie 

gratis opereren”.  Ze aarzelde geen moment en ondernam de urenlange wandeltocht 
naar het schip. De operatie die volgde, werd een succes! Elvie ging in het gips en 
daarna in het loopgips. Het was een wonder toen Elvie haar eerste normale stapjes 
zette! Het leven van Elvie is totaal veranderd. Het meisje rent met vriendinnetjes op 
straat en lacht weer. Elvie gaat een nieuwe toekomst tegemoet!  Eén van de vele 
voorbeelden, wilt u kinderen zoals Elvie een nieuwe toekomst geven, steun dan Mercy 
Ships.  
 

KOMEN EN GAAN 

 

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente 
De heer J.A. van den Anker, Frederik Hendrikstraat 17; 4264SP Veen naar 
Agripark-West 37; 8253CV Dronten 
De heer S.E. Feenstra, Spieringen 27; 4261XG Wijk en Aalburg naar Markt 60; 
4261DC Wijk en Aalburg 
De heer C.N. van Dis en mevrouw S.W. van Dis- Nieuwkoop, Burg. van Dijk-straat 
23; 4264RZ Veen naar Verzetsplein 21; 4264VC Veen met zoon J.B.J. van Dis 
Mevrouw P. Bouman, Biesboschlaan 32; 4273LW Hank naar Maasdijk 139; 4261AG 
Wijk en Aalburg 
Mevrouw P. Brekelmans-van Helden, Binnenwaard 7; 4261MA Wijk en Aalburg 
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naar Den Oudert 2a; 4261NB Wijk en Aalburg 
De heer  S.P.H.L. Esseveld, Hoofdstraat 21; 5255AE Herpt naar Traaij 68; 3971GR 
Driebergen-Rijsenberg 
Mevrouw M.J.J. Esseveld-Bax, Hoofdstraat 21; 5255AE Herpt naar buitenland 
De heer H.D. Spek, Oude Gracht 118 A; 3511AW Utrecht naar Oudenoord 541; 
3513EP Utrecht 
De heer R. van Wordragen, Hoofdstraat 38; 5255AG Herpt naar 
Suitbertusstraat 7; 5156CK Oudheusden 
De heer C.J. van de Wetering en mevrouw A. van de Wetering-Schouten van Fr. 
Hendrikstraat 13; 4264SP Veen naar Grotestraat 67; 4264RJ Veen met kinderen 
M.J., J. en S.W.C. van de Wetering 
 
Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een overschrijving 
De heer W. van Vliet, De Galerij 12; 4261DG  Wijk en Aalburg. 
 

Vertrekkende gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 
De heer V.G. Honings, Grote Kerkstraat 70; 4261BE Wijk en Aalburg naar 
Magnolialaan 27; 4286CM Almkerk 
 
 

Vertrekkende gemeenteleden als gevolg van een 
overschrijving 
Mevrouw J. Colijn-de Fijter, Roomsche Kerkstraat 5 – W165; 5256AJ 
Heusden naar Hervormde Gemeente te Doeveren 
 

Overleden gemeenteleden 
De heer A.O. Kastelijn, gewoond hebbend Demer 23; 5256AB Heusden 
 

 

OVERIGE BERICHTEN 

 
Christelijke Vrouwenvereniging " De Ontmoeting" 
Hartelijk welkom op dinsdag 16 oktober a.s.in de Open Hof, aanvang 20.00 uur. 
Deze avond wordt verzorgd door Mevr. Caroline Zonneveld ( een vroegere 
inwoonster uit Heusden ) met de lezing "Schapengoed". Ze weet alles over wol en 
de bewerking hiervan. Ook belangstellenden hartelijk welkom. 
 

Broodmaaltijd HVD op 10 oktober 2018 
De dames van de HVD nodigen de ouderen uit de gemeente van harte uit voor de 
broodmaaltijd op woensdag 10 oktober a.s. We beginnen om 17:30 uur met een 
drankje met daarna de maaltijd om 18:00 uur. We sluiten de avond rond 20:00 uur af. 
Ook uw echtgenoot of echtgenote is van harte welkom. Voor eventueel vervoer kan 
gezorgd worden middels de verstuurde uitnodigingen met aanmeldingsformulier kunt 
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u zich voor maandag 1 oktober a.s. opgeven bij Mw. S. van der Stelt, Hoogstraat 9, 
5256 AW Heusden, 0416-661122. 

 

Boekbespreking 

 
 ‘Het Kruislabyrint’ door André F. Troost,  
Verleden jaar is van de hand van onze oud-predikant ds. Troost het boek ‘Het 
Kruislabyrint’ verschenen. De ondertitel luidt  ‘Een zoektocht naar God’ en vat in vier 
woorden de inhoud samen. Zoals de schrijver aangeeft in zijn voorwoord is het boek 
een geromantiseerde Bijbelstudie. De site van de uitgever vermeldt: Het kruislabyrint 
is een pastoraal journaal: het biedt inzicht in de laatste werkweek van een pastor in 
een dorp aan de Hollandse kust, Duindal. Op de valreep van zijn emeritaat wordt de 
hoofdpersoon, Max Thomassen, bestormd door diverse theologische vragen. In deze 
Max Thomassen herkennen we de auteur.  
In het verhaal maken we kennis met een aantal personen die vanuit hun eigen 
geloofsovertuiging of levensvisie hun gedachten over geloofsvragen onder woorden 
brengen. De belangrijkste vraag die die de auteur aan de orde stelt is: hoe kan 
Jezus God zijn? Aan de hand van teksten uit het oude en nieuwe testament wil de 
schrijver aantonen dat wie het dogma van de Drie-eenheid boven het Bijbels 
getuigenis plaatst een onnodig struikelblok opwerpt zowel voor mensen die kritisch 
tegenover het geloof staan als voor gelovigen uit andere 
godsdienstige tradities. De zoektocht naar God is geen doolhof, 
maar lijkt op een labyrint waarin men denkt te verdwalen, 
maar uiteindelijk via omwegen geleid wordt naar het stralend 
middelpunt: Jezus Christus, Gods unieke Zoon, onze Heer en 
Heiland. Met name het Johannesevangelie werpt een 
verhelderend licht op de vraag wat bedoeld wordt met ‘de 
godheid van Christus’. De schrijver toont aan dat zowel in het 
oude als in het nieuwe testament Jezus de Messias niet een op een 
met God de Schepper samenvalt. De Bijbel zelf geeft nergens aanleiding voor de 
gedachte dat Jezus identiek is aan God. Denk bijvoorbeeld aan wat Johannes schrijft 
in Joh.14:28 waar Jezus zegt: ‘De Vader is meer dan ik.’ De opvatting: ‘Jezus is God’, 
waarbij het woord ‘is’ als een isgelijkteken (=) wordt opgevat wijst de schrijver 
gefundeerd van de hand. Naast de vraag naar de godheid van Jezus komen in het 
boek vele interessante onderwerpen aan bod zoals: de verhouding tussen schepping 
en evolutie, de maagdelijke geboorte, Bijbelse poëzie, de rol en betekenis van 
mythen, enz.  
Een rode draad in het verhaal is ‘het verloren horloge’. Dit horloge zou als beeld 
opgevat kunnen worden van de tijd die het christendom heeft verspeeld met 
theologiseren en haarkloverijen, hetgeen de schrijver betreurt. 
Het boek is ‘pittig’ genoemd. Ik beaam dat, maar wie belangstelling heeft voor 
theologie en kritisch durft meedenken met de schrijver, die met zijn boek ‘een zware 
steen in de vijver van de dogmatiek heeft gegooid’, vindt in ‘Het Kruislabyrint’ 
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gedachten die het overwegen meer dan waard zijn. Sommige daarvan zijn ook nog 
eens mooi verwoord in de (allitererende) stijl die we van ds. Troost gewend zijn. Een 
paar voorbeelden: 
‘God verpakt zijn feiten vaak in het cadeaupapier van de fictie.’, ‘Het geloof vermoedt 
dat er een Groot Geheim bestaat waarvan licht, liefde en leven de contouren zijn.’ , 
‘De Bijbel is als een schitterende diamant gestut door menselijk hout; mijngangen vol 
goddelijk goud.’   
Tot slot: Ik was zeer onder de indruk van een nieuw en heel persoonlijk geformuleerd 
credo, dat te vinden is op blz. 265 en 266. Van harte aanbevolen. 
‘Het Kruislabyrint’, is geschreven door André F. Troost, uitgegeven bij het 
Boekencentrum, bevat 283 pagina’s en de  prijs is €20,- .        
Leo van der Laan 
 

JARIGEN 

 

Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden. 
1-okt Dhr. G. Bouman Vlasakker 62, Wijk 
2-okt Dhr. G.F. van Gerwen Industrieweg 7 
3-okt Mevr. M. Versteeg - Bouman Wuyvenhaerd 70, Engelen 
6-okt Mevr. A. v. Helden – v. d. Velden Oudheusdensestraat 17 

10-okt Mevr. A. de Kok - van Willigen Breestraat 19 
13-okt Mevr. P.E. Metz – v. d. Oven Van Ruysdaelstraat 28 
14-okt Mevr. E.A. Kant - van Hooft Hoofdstraat 32 
15-okt Dhr. H.J. van Wijk Oudheusdensestraat 38 
15-okt Dhr. J.D. Nederlof Hazepad 1 
18-okt Mevr. A.T. Bax - Kortier Roomsche Kerkstraat 5  
19-okt Dhr. N.C. van Gent Gerard van Oostromstraat 1 
22-okt Mevr. J. van den Oever – v. Hoften Waterpoort 28 
24-okt Dhr. B. van den Oever Waterpoort 28 
27-okt Mevr. S. Vos - de Kruijff Grotestraat 14 
27-okt Dhr. S.A.M. de Hart Putterstraat 45 
28-okt Dhr. H.W. Cadee Wieldijk 3 
31-okt Mevr. P.C. Versteeg - de Bruine Herptseweg 2 

 

INLEVEREN KOPIJ 

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

mailto:g.a.bouman@freeler.nl


 12 

AGENDA   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag  2-okt Spirit en Esprit 
Dinsdag  2-okt Bijbelgesprekskring 
Dinsdag  9-okt Spirit en Esprit 
Woensdag 10-okt Broodmaaltijd HVD 
Donderdag 11 okt Welkom aan Tafel 
Vrijdag 12-okt Huwelijk Eveline Hereijgers en Martijn Burmanje  
Donderdag  18-okt Open Emmaüskoffiemorgen  
Dinsdag 23-okt Spirit en Esprit 
Zondag  28-okt Solid Friends 
Woensdag 31-okt Maandelijks avondgebed 
Woensdag 31-okt Terugkomavond Bijbelleesproject Groep A 
Woensdag 1-nov. Terugkomavond Bijbelleesproject Groep B 
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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. 
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, 5256 JK Heusden. 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 

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