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Nummer 866 september 2018 

MEDITATIE 

 
 

Op bezoek bij de bisschop 
 
Vier keer per jaar komt de werkgemeenschap van PKN-predikanten uit het Land 
van Heusden en Altena bij elkaar om kerkelijke en theologische zaken met elkaar 
te bespreken. Een ruime meerderheid van die predikanten is van Gereformeerde 
Bondssignatuur, maar dat kon de werkgemeenschap er niet van weerhouden om 
in mei op bezoek te gaan bij niemand minder dan de bisschop van Den Bosch. Wij 
werden door monseigneur de Korte ontvangen in de statige ontvangstkamer van 
het bisschoppelijke paleis aan de Parade. Vanaf de muren keken zijn geschilderde 
voorgangers een beetje nors neer op de protestantse indringers. Maar die 
norsheid werd weer goedgemaakt door de royale schaal gevulde koeken die de 
bisschop (of een van zijn medewerkers) voor ons had klaargezet op de tafel, 
waaraan wij plaatsnamen.   
Aanleiding van ons bezoek was een boek dat de bisschop onlangs samen met de 
journalist Leo Feijen het licht heeft laten zien. In dat boek vertelt hij over zijn 
kennismaking met de Brabantse katholieken, van wie hij sinds twee jaar de 
bisschop is.  Een van ons had dat boek gelezen en hij had herkend wat bisschop 
de Korte over de Brabantse volksaard schrijft: Brabanders zijn gehecht aan 
religieuze tradities, maar praten over het geloof doen ze niet zo makkelijk. In de 
Mariakapel van de Sint Jan worden wekelijks eindeloos veel kaarsjes 
aangestoken, maar het valt nog niet mee om een geloofsgesprek aan te knopen 
met die kaarsaanstekers, aldus de bisschop. Onze collega had een soortgelijke 
ervaring: op zondag komen zijn gemeenteleden trouw naar de preek luisteren, 
maar over het geloof doorpraten doen ze vaak amper. Lijken katholieke en 
protestantse Brabanders hierin op elkaar? Een andere collega, die een deel van 
de week in Den Bosch werkzaam is, kent de bisschop persoonlijk en regelde een 
afspraak om eens samen over het thema door te praten.    
Het werd een boeiende middag. We slaagden er natuurlijk niet in om het 
probleem van de ‘Brabantse geloofssprakeloosheid’ op te lossen. Bisschop de 
Korte benadrukte de kracht van de katholieke volksvroomheid, maar zei ook dat 
hij soms jaloers kon zijn op de actieve betrokkenheid die hij in veel protestantse 
gemeenten aantrof. Zo deelden we samen onze zwakke en sterke kanten.   
Na afloop gaf de bisschop ons nog een rondleiding door de Sint Jan. Wie had dat 
vijftig jaar kunnen denken, dat de bisschop nog eens hoogstpersoonlijk een groep 
overwegend orthodoxe predikanten uit het Land van Heusden en Altena zijn 
kathedraal zou laten zien? In Brabant mag menigeen dan lijden aan 
geloofssprakeloosheid, wonderen gebeuren er nog steeds.       Ds. F. W. Verbaas 
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KERKDIENSTEN  

 

Vrijdag 31 augustus 
16.00 uur Ds. F.W. Verbaas, avondmaalsviering in Huize Antonius. 
 
Zondag  2 september 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, viering Heilig Avondmaal 
17.00 uur Ds. Otto Grevink, Tilburg 
 Collecten: 1. Kerk in Actie   2. Plaatselijk kerkenwerk     
 Crèche: Loes Vos en  Jolanda Crielaard 
 Kerkauto: Dhr. G. Muijen, (telefoon 692638) 
 
Zondag  9 september 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
17.00 uur Mevr. Ds. R. de Reus, Domburg 
 Collecten: 1. Regionale diaconie 2. Ondersteuning Eigen Commissies    
 Crèche: Marieke Rijneveld en Luca Rijneveld 
 Kerkauto: Dhr. P Verhoeven  (telefoon 661711) 
 
Zondag  16 september, Startzondag 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas   
15.30 uur Ds. F.W. Verbaas,   
 Collecten: 1. Noodhulp    2. Beheer en onderhoud kerktuin     
 Crèche: Winanda Smits en Kevin Smits  
 Kerkauto: Dhr. H.J. de Waal (telefoon 662568) 
 
 Zondag  23 september                                                
10.00 uur Ds. P. van Midden, Bergambacht                10+club 
17.00 uur Ds. S. Jumelet, Zaltbommel 
 Collecten: 1. Plaatselijk Jeugdwerk   2. Plaatselijk kerkenwerk     
 Crèche: Sarina Nieuwkoop en Sonja van Dis 
 Kerkauto: Dhr. C. van de Water (telefoon 661261) 
 
Zondag  30 september 
10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, Doopdienst   
17.00 uur Ds. Mr. J. de Visser, Maassluis 
 Collecten: 1. TEAR  2.  Beheer en onderhoud kerkgebouw    
 Crèche: Koen van der Weegen en Elian Scheurwater   
 Kerkauto: Dhr. J. van der Mooren (telefoon691588) 
  
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  

 

Verlenging jaarthema: Leven uit de bron.  
De kerkenraad heeft besloten om het jaarthema Leven uit de bron te verlengen met 
een jaar. De reden is dat het project Lees de Bijbel in een jaar pas in november wordt 
afgerond, en dat daarnaast het thema nog beslist niet is ‘uitgeput’. Wat 
zijn de bronnen van ons geloof? Waaruit putten wij op onze levensweg 
hoop, kracht, troost? Waaraan houden we ons vast als het erop 
aankomt? In kerkdiensten en doordeweekse activiteiten willen we in 
het komende seizoen nog wat dieper ingaan op deze thema’s. 
Ondertussen denkt de kerkenraad samen met de vernieuwde Missionaire Werkgroep 
Wat bezielt Heusden? al na over een jaarthema voor het seizoen 2019-2010. Om u 
een indruk te geven: we denken aan iets als ‘Kerk naar buiten’. Wordt vervolgd! 
(FWV) 
 

Startzondag 16 september:  
Teken aan de wand en op de grond. Een programma voor jong en oud 
Net als vorig jaar zullen we het winterseizoen op 16 september openen met een actieve 
Startzondag, waarin ontmoeting en bezinning centraal zullen staan. Het programma is 
leeftijdsbestendig! Jong en oud vinden er activiteiten van hun gading, neem uw/jouw 
kinderen, ouders en grootouders dus gerust mee!  
We beginnen de dag met een feestelijke kerkdienst rond Daniël 5, waarin wordt gesproken 
over een wonderlijke hand die op de wand schrijft (Daniël 5: 5 en 25). Een aantal 4-jarigen 
zal in deze dienst voor het eerst naar de kindernevendienst gaan. Na de ochtenddienst 
volgt een ‘actief’ uurtje koffie- & theedrinken, waarin we als gemeenteleden op een 
ontspannen en creatieve wijze opnieuw kennis met elkaar kunnen maken. Onder leiding 
van Johan de Hoop zal een enthousiast team van koks vervolgens een heerlijke warme 
lunch voorschotelen in de grote tent die speciaal voor de gelegenheid in de kerktuin zal 
worden opgezet. Van 13:30-15:00 uur kunt u deelnemen aan een van de workshops die in 
of rond de kerk of in de Open Hof worden georganiseerd. De workshops draaien allemaal 
rond de schriftlezing van de middagviering: Johannes 8: 1-11, waar een van overspel 
beschuldigde vrouw bij Jezus wordt gebracht, waarna hij  in plaats van haar te veroordelen 
iets ‘met zijn vinger op de grond schrijft’.   

- een Bijbelgesprekskring over Johannes 8-11 
- een eenmalig projectkoor o.l.v. Jaco van de Werken,  
- kaarten maken door middel van handlettering/schoonschrift,  
- schilderen 
- een goed (geloofs)gesprek voeren    
- liturgisch bloemschikken 
- knutselen voor de kleine kinderen  
- een workshop graffiti voor de tieners 

Om 15:00 uur drinken we thee en om 15:30 uur begint de afsluitende viering rond 
Johannes 8: 1-11. In deze viering zullen de resultaten van de diverse workshops zijn te 
zien of te beluisteren. (Let op: de middagdienst begint op zondag 16 september dus niet 
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om 17:00 maar om 15:30 uur!)  
Tijdens de hele startzondag is er in de Open Hof oppas voor de kleinsten.  
Omdat de koks graag weten voor hoeveel maaltijden ze moeten zorgen, liggen er  op de 
zondagen 26 augustus, en 2 en 9 september intekenlijsten achter in de kerk, waarop u zich 
alvast kunt aanmelden. U kunt zich ook aanmelden via e-mail: anitadehoop@gmail.com of 
 fw.verbaas@hetnet.nl   
Een hartelijke groet van de voorbereidingsgroep: Anita en Johan de Hoop, Gijs de Hoop, 
Marian Schouten, Nel Rijneveld en Frans Willem Verbaas  

  

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE  

 

Wij leven mee met: 
Op 26 juli werd Evy geboren, dochter van Evelien van der Velden en Johan Vos, zusje 
van Noah, Buitenstraat 6, 4265 JH Genderen. Van harte gefeliciteerd!  
Een mooi bericht: op 7 september gaan ons vroegere gemeentelid Vincent Honings 
en Gaitske Westerlaken trouwen. De kerkelijke inzegening vindt plaats in de 

Hervormde kerk van Almkerk en begint om 19:00 uur. Het adres van 
Vincent en Gaitske wordt: Magnolialaan 27, 4286 CM Almkerk. Van 
harte gefeliciteerd!  Eveneens hartelijke felicitatie van de hele 
gemeente voor onze dominee en het hele gezin Verbaas: op zaterdag 

18 augustus was de grote dag voor Gijs en Alison, zij trouwden in het verre 
Amerika. Een prachtige gebeurtenis om in dankbaarheid op terug te mogen zien! 
Rein Hettema (Herptsestraat 5, 5256 AE Heusden), student aan de zeevaartschool 
te Rotterdam, is halverwege augustus naar zee vertrokken, voor een half jaar stage 
op een zeeschip. Behouden thuiskomst gewenst!  
Dhr. Ton de Hoop (Ridderstraat 1, 5322 CK Gameren) maakt het goed, maar gaat 
een lange weg. We leven ook mee met zijn vrouw Cécile en de kinderen. 
Dhr. Jan van de Merwe (Grotestraat 6, 5158 NB Heesbeen) revalideert in De 
Tolbrug bij het JBZ, maar mag regelmatig een periode naar huis, wat een mooi 
bericht is! 
Hannie Verbeek-van Drunen revalideert in zorgcentrum Het Zonnelied te 
Ammerzoden (Hogesteeg 2, 5324 AD Ammerzoden). 
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) 
Mevr. Lotte Brandenberg-van Wijngaarden (Ravelijn 24a, 4285 ED 
Woudrichem) is na een kort verblijf in het ziekenhuis gelukkig weer thuis gekomen 
bij haar man en jonge kinderen.  
   
Maandelijks avondgebed 
Op zondag 12 augustus ging de preek over de kracht van het volhardende gebed 
(n.a.v. Marcus 7: 24-31, het verhaal van de Syro-Fenicische vrouw). In het afgelopen 
seizoen hebben we vorm gegeven aan dat ‘volhardende gebed’ door maandelijks op 
de laatste woensdag van de maand een eenvoudig avondgebed in de kerk te 
organiseren. In het komende jaar willen we daarmee doorgaan. Op woensdagavond  

mailto:anitadehoop@gmail.com
mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
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26 september bent u van 19:15- 19:45 uur weer welkom in het koor van de kerk.  
 
Terugkomavonden bijbelleesproject Van kaft tot kaft 
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 beginnen we aan het lezen 
van het Nieuwe Testament. De terugkomavonden in september zijn op woensdag 26 
en donderdag 27 september. Aanvang is 20:00 uur, plaats van samenkomst is de 
consistorie. (FWV) 
 
Lied van de maand september: Lied 287  
Bij de bekende melodie van een oud gezang: Morgenglans der eeuwigheid (in het 
nieuwe Liedboek opgenomen onder nummer 213) schreef ds. André Troost een 
nieuwe tekst. Het eerste en laatste (vijfde) couplet van lied 287 is zeer geschikt om 

aan het begin van de eredienst te zingen. De eerste regels van beide 
coupletten luiden: Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met 
vrede. Couplet 2 leidt naar het lezen van de Bijbel: Rond het boek van 
zijn verbond noemen wij elkaar bij name. Couplet 3 leidt naar de doop: 

Rond het water van de doop komt de Rode Zee ter sprake. En couplet 4 leidt naar de 
viering van het Heilig Avondmaal: Rond de tafel, in de kring, staat ons land, de oogst 
voor ogen.  Kortom: in iedere dienst is wel een goede plek te vinden voor lied 287 dat 
in september ons Lied van de Maand zal zijn. (FWV) 
    
In memoriam 
Op vrijdag 17 augustus overleed ons gemeentelid Otto Kastelijn op de leeftijd van 81 
jaar. Otto, een geboren en getogen Heusdenaar, een bekende Heusdenaar ook. 
Lange tijd had hij een kruidenierswinkel in de Nieuwstraat, deze had hij overgenomen 
van zijn ouders. Otto was getrouwd en het echtpaar kreeg twee zonen. Nadat Otto 
stopte met de winkel en zijn vrouw helaas overleed, ging hij wonen aan de Demer. Hij 
was ‘rustend’ lid van onze gemeente, naar de kerk ging hij al heel lang niet meer. Wel 
ontving hij graag bezoek van de seniorenpastor, de wijkouderling en de HVDster. De 
laatste jaren kwam hij naar Oudheusden om deel te nemen aan Welkom aan tafel. 
Rustig en eenvoudig ging hij zijn weg, zwijgzaam over zijn innerlijke gesteldheid. Het 
afgelopen halfjaar ging het moeizaam met Otto, vanwege zijn verminderde 
gezondheid.  Vorige week was een ziekenhuisopname nodig, maar baat had hij er niet 
meer van. Op de vroege vrijdagmorgen overleed Otto. We leven mee met allen die 
hem zullen missen, in het bijzonder denken we aan zijn zonen en de andere naaste 
familieleden.  
 
Doopzitting op 20 september 

Op ochtenddienst van zondag 30 september zal een doopdienst zijn. De 
voorbereidende doopzitting wordt gehouden op donderdag 20 september, 
om 20:00 uur in de consistorie van de kerk. Het is prettig als doopouders 
zich tevoren bij mij melden (fw.verbaas@hetnet.nl of tel. 531663). (FWV) 

mailto:fw.verbaas@hetnet.nl
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UIT DE PASTORIE 

 

We hebben deze zomer zoveel zon en warmte gehad, dat ook de thuisblijvers het 
gevoel moeten hebben gehad dat ze in een ver buitenland waren terecht gekomen. 
De boeren in ons midden bleven vanwege de aanhoudende droogte juist ver 
verwijderd van het ontspannen vakantiegevoel. We hopen met hen op een waterrijke 
nazomer! Zelf mag ik met Marianne terugzien op een paar prachtige weken in 
Frankrijk. Alleen jammer van de serie boetes vanwege te hard rijden, die we in de 
weken na thuiskomst keurig thuisbezorgd kregen. Alle snelheidsovertredingen bleken 
door dezelfde camera vlakbij de camping te zijn vastgelegd. Blijkbaar was mijn auto 
nog niet gewend aan de nieuwe snelheidsregels die sinds kort in Frankrijk gelden; hij 
wordt ook een dagje ouder en dan is het niet makkelijk om telkens weer aan nieuwe 
regels te moeten wennen. Terwijl ik dit schrijf, enigszins beschaamd, sta ik op het 
punt een week naar de Verenigde Staten te gaan voor het huwelijk van zoon Gijs en 
(aanstaande ) schoondochter Alison. Ik verheug me erg op het bruiloftsfeest en ben 
dankbaar dat ik dit mee mag maken. De koffer is al ingepakt, de toespraak 
voorbereid, en van Marianne heb ik een streng verbod gekregen om in Amerika achter 
het stuur van een auto te kruipen.  Namens ons beiden een hartelijke groet! 
Ds. Frans Willem Verbaas 
  

VAN DE DIACONIE  

 

Welkom aan tafel 
Op donderdag 30 augustus is de eerste Welkom aan tafel na de zomerperiode. We 
zien ernaar uit, onze gasten weer te mogen ontmoeten! Ook nieuwe mensen die het 
leuk vinden, een hapje te komen eten in het grote W.A.T. gezin zijn van harte 
welkom. Opgave is noodzakelijk, dit kan tot en met maandag 27 augustus bij fam. 
Van den Oever, tel. 662510. De eigen bijdrage is €5,00 per persoon. Alle gasten 
worden op donderdag in de grote zaal van de Schakel verwacht voor een 
welkomstfrisdrankje, dat vanaf 17.00 uur klaar staat. De maaltijd wordt om 17.30 uur 
geopend. Graag tot ziens! 
 
Emmaüskring en Open Emmaüskoffiemorgen 
Dit wordt even wennen: de Emmaüskring ondergaat een verandering! Vanaf het 
nieuwe seizoen komt deze kring een keer in de zes weken bijeen op de 
donderdagmiddag! De eerste keer is dit donderdag 27 september. Onveranderd 
zijn tijd en plaats. Dit betekent, dat de lunch om 12.30 uur begint, de inloop is vanaf 
12.00 uur en de kring komt bijeen in de consistorie. Allen die alleen door het leven 
gaan of alleen hun weg vervolgen moeten, zijn van harte welkom! 
Ook eenmaal in de zes weken is er op donderdagmorgen een Open Emmaüs-
koffiemorgen, bedoeld voor iedereen, die het gezellig vindt, elkaar te ontmoeten rond 
een kopje koffie of thee. De plaats is in de wintermaanden de consistorie. De opzet 
van de koffiemorgens is dus breder, dan de Emmaüskring, die voor alleengaanden 
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bedoeld is. De morgens daarentegen zijn bestemd voor iedereen en staan in het 
teken van informele ontmoeting. Het plan is ontsproten aan de gezellige 
ontmoetingsmorgen die door de Emmaüskring was georganiseerd midden in de zomer 
bij de kerk. Omdat dit buiten kon, vanwege het mooie weer, had het natuurlijk iets 
extra’s, maar binnen kan het ook heel goed toeven zijn! De eerste keer is pas in 
oktober, drie weken na de eerste Emmaüskring, dat is 18 oktober van 10-11.30 uur. 
Het staat alvast in deze editie van Vigilate, zodat u er rekening mee kunt houden! Ook 
hier geldt: van harte welkom! 
 
Collectezakken opgeknapt 
Waarschijnlijk is het u al opgevallen, de collectezakken zijn voorzien van 
nieuwe letters D en E. Nelson van der Pol bedrijfskleding en Hennie 
Spek bedankt voor het erop borduren van deze nieuwe letters. 
 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 

Solidariteitskas….. 
Voor je er erg hebt zijn alle vakanties voorbij, begint de (vroege) herfst en is het weer 
tijd voor de Solidariteitskas. Misschien weet u het nog: De ‘centrale’ kerk in Utrecht 

legt elke gemeente, naar rato van het aantal leden, een 
soort van heffing op die bedoeld is voor financiële hulp 
aan zustergemeenten in Nederland die het financieel 
heel moeilijk hebben, structureel of tijdelijk. De 
Protestantse Gemeente te Heusden dient ook haar deel 
op te hoesten, daarom vraagt zij €10,--  van elk lid van 

onze gemeente. De helft van genoemde € 10,-- gaat ‘naar Utrecht’, de andere helft 
mag besteed worden in eigen gemeente. Deze actie, genoemd Solidariteitskas, wordt 
opgezet door het College van Kerkrentmeesters en uitgevoerd in september 
aanstaande. Wij vertrouwen weer op uw bereidwillige medewerking. 
 

GIFTEN EN GAVEN 

 

Ontvangen giften 
Seniorenpastor Jaap  Ooms melde ons twee giften, een gift van € 10,-- en een gift 
van € 50, beide ‘voor de kerk’. Ook Ds.Verbaas meldde twee giften voor de kerk: 
èèn van € 5,-- en èèn van € 20,-- .  
 
Gehouden collecten 
In de maand juli vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de 
erediensten met het totaalbedrag van € 2.626,68. 
Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling: 
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Ten bate van Diaconie: 
St. De Hoop € 261,20 (werd vorige maand al vermeld), Hospice Francinus de Wind  € 
231,27; Plaatselijk Diaconaat  € 188,29; St. De Regenboog  € 249,61 en HGJB  € 
211,06. De offerblokken voor  Make the Difference brachten  € 44,01 op en de 
kinderen brachten mee naar de Kindernevendienst  € 37,67.  
Ten bate van College van Kerkrentmeesters: 
Instandhouding Eredienst  € 942,56; Beheer & Onderhoud Orgel € 191,25; Beheer & 
Onderhoud Interieur € 192,35; Beheer &Onderhoud Pastorie € 161,26 en Plaatselijk 
Kerkenwerk  € 177,35 (€ 212,10 voor Plaatselijk Kerkenwerk op 1 juli  werd vorige 
maand al vermeld).  
De Kerkenraad dankt iedereen, jong en oud, die een bijdrage leverde aan deze 
resultaten.  
 
Komende collecten 
Zondag 2 september collecteren we voor het wereld diaconale werk 
van kerk in actie, zoals voor de kerken in het Midden-Oosten. De 
kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de 
gevolgen, na zeven jaar oorlog, groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde 
van hun leden is gevlucht. Tijdens de gevechten bleven de achtergebleven 
samenkomen om te bidden. Om hoop te houden, hebben de kerken, in het gebied 
waar het christendom ooit begon, onze hulp hard nodig. 
 
Zondag 9 september is er de regionale diaconie collecte. Dit keer wordt de 

interkerkelijke werkgroep Arm in Arm Dongen gesteund.  De kerken 
hier willen in de geest van het Evangelie concreet gestalte geven 
aan het vraagstuk van armoede en maatschappelijke uitsluiting. Van 
loketbegeleiding tot ondersteuning: elk mens verdient een 
menswaardige manier van leven. Dáár zet Arm-in-arm zich voor in. 
 
Zondag 16 september wordt er gecollecteerd voor noodhulp, in dit 

geval voor Lombok. In het rampgebied zijn duizenden mensen dakloos. Vooral arme 
bewoners van het eiland, van wie de huizen niet stevig gebouwd waren, zijn nu alles 
kwijt. De partners van kerk in actie zetten zich volop in voor slaapplekken, dekens en 
zeilen om onder te slapen. Daarnaast worden medicatie, eten, drinken en zeep 
aangeboden. Daarbij wordt al eerste gekeken naar de meest kwetsbaren, vrouwen en 
meisjes, kinderen jonger dan vijf jaar, ouderen en mensen met een handicap. Helpt u 
mee om de getroffenen op Lombok eerste hulp te verlenen?  
 
Zondag 23 september  wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk 
jeugdwerk. Dit bijzonder belangrijk werk binnen onze gemeente brengt 
natuurlijk ook kosten met zich mee, die gedeeltelijk met de opbrengst 
van deze collecte kunnen worden bestreden. De christelijke vorming 
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van onze jeugd en toerusting voor een verantwoordelijk leven met God en de naaste 
is een verantwoordelijkheid voor onze hele gemeente.     
 
 
Zondag 30 september is de collecte bestemd voor Tear. Tear helpt mensen zelf op te 

staan uit armoede en onrecht. Tear werkt aan hulp en 
ontwikkeling van gemeenschappen via lokale kerken. Tear 
helpt kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om in hun 
eigen dorp of stad initiatieven te ontplooien tegen armoede. 
Daarbij maken kerk en gemeenschap zo veel mogelijk 

gebruik van eigen hulpbronnen. Zo wordt gewerkt aan duurzame oplossingen. Want 
mensen moeten niet afhankelijk blijven van hulp van buitenaf. In Nederland moedigt 
Tear mensen aan om te strijden tegen armoede en voor gerechtigheid door te geven 
en te bidden. Daarnaast verbindt Tear kerken in Nederland met kerken overzee om 
een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren. 
 
 

KOMEN EN GAAN 

 

Verhuizing binnen de gemeente 
Verbetering opgave vorige maand, waarvoor onze excuses: 
Mevrouw E.L. van der Velden, De Dijkkuilen 12; 4261EA Wijk en Aalburg naar 
Buitenstraat 6; 4265JH Genderen, met zoon N. van der Velden 
 
Verhuizing binnen de gemeente 
Mevrouw L. de Hoop, Botermarkt 22A; 5256AV Heusden naar Hertogin J. van 
Brabantstraat 22; 5256EM Heusden 
De heer M.A.W. Verbeek en mevrouw W.H. Verbeek-Colijn Witboomstraat 40; 4264RX 
Veen naar Bloklandhof 33; 4261TS Wijk en Aalburg met kinderen J.H. en M.W. 
Verbeek 
Mevrouw A.T. Verbeek, Witboomstraat 40; 4264RX Veen naar Koestraat 16 – 02; 
5014ED Tilburg 
De heer C.H.A.G. Mouthaan, Broeksestraat 2; 4269VA Babylonienbroek naar 
Botermarkt 22A; 5256AV Heusden 
 
Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 
Mevrouw J. Colijn-de Fijter, Dorpsstraat 5; 5157NG Doeveren naar 
Roomsche Kerkstraat 5 W165; 5256AJ Heusden 
 
Vertrekkende gemeenteleden als gevolg van een verhuizing 
Mevrouw M.C. Breen, Groenstraat 3; 5255PH Herpt naar Adamshofstraat 109A; 
3061ZC Rotterdam 
De heer G.J.H. Elbertsen en mevrouw B.V. Elbertsen-van Everdingen, Van 
Deelenstraat 95; 
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5156AM Oudheusden naar Lambertusstraat 11; 5257NB Hedikhuizen 
Mevrouw C.A.M. Heijnemans, Wittebroodstraat 4; 5256EG Heusden naar 
Bellinipark 49; 5151LL Drunen. 

 

OVERIGE BERICHTEN 

 

Christelijke Vrouwenvereniging " De Ontmoeting " 
Hartelijk welkom op dinsdag 18 september a.s. in de Open Hof, aanvang 20.00 uur. 
De Gevangenenzorg zal vanavond een lezing voor ons verzorgen. Belangstellenden 
ook hartelijk welkom. 
 
Verslagje Praag 
Het reisje naar Praag kwam voor mij als een zeer aangename verrassing. Jos belde 
mij op een zondag met de vraag of ik donderdag, vrijdag en zaterdag iets te doen 
had. ‘Niet noodzakelijk volgens mij’ was mijn antwoord, en hij vroeg of ik zin had om 
naar Praag te gaan dat weekend omdat Luis ziek was en ze dus niet meer konden die 
dagen. Heel lang hoefde ik hier niet over na te denken. Ik belde een vriend of hij zin 
had om mee te gaan, en ook hij hoefde hier niet lang over na te denken. Zo belandde 
wij uiteindelijk op donderdag rond half negen in Praag. Een 
prachtige imposante stad vol met mooi gekleurde herenhuizen. We 
besloten de stad te beleven door er gewoon maar doorheen te 
struinen. Er is namelijk zo veel te zien dat je aan twee dagen nooit 
genoeg hebt om alles te zien, en dus kan je dat denk ik ook maar 
beter niet proberen. Het is heerlijk om door de stad met de 
honderden torentjes te lopen. Praag heeft gelukkig weinig te lijden 
gehad in de Tweede Wereldoorlog en dit zie je terug in de 
authenticiteit van de gebouwen met de prachtige gevels, de 
eeuwenoude kerken en de prachtige synagogen. Het centrum bestaat eigenlijk uit 
twee delen die verbonden zijn door de 14e eeuwse Karelsbrug, vernoemd naar Karel 
de Vierde. De eerste dag zijn we vooral in de wijk ‘Praag 1’ geweest. Hier bevinden 
zich de meeste toeristen, dure winkels, grote pleinen en de mooi gerestaureerde 
joodse wijk. Op het ‘hoofdplein’ hebben we lekker de middag doorgebracht met op 
het terras zitten en genieten van de omgeving. De volgende dag zijn we de overvolle 
Karelsbrug overgelopen naar de wijk Malá Strana. Dit is een heuvelachtige wijk met 
kleine steegjes en het imposante presidentiële paleis met ingebouwde kathedraal. 
Ook hier zijn we er maar eens lekker voor gaan zitten op een terras om een glimp te 
krijgen van de fijne, relatief rustige sfeer die hangt in deze wijk. Die avond hebben 
we gegeten in een traditionele Tsjechische pub en hebben we nog geproefd van het 
nachtleven dat Praag te bieden heeft. En toen was helaas de dag van vertrek al 
aangebroken. We hebben erg genoten van deze bijzondere stad, met zijn stugge doch 
lieve mensen. 
 
Bovenstaand laat wel zien wat een verloting op de “ Winterfair “ kan bieden. 
BEDANKT. Ook namens Jos Rooijmans en Luis de Freitas-Padus.  Groet Mark en Stijn. 
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JARIGEN 

 

 

Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden. 

INLEVEREN KOPIJ 

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

AGENDA   

 

Donderdag  30-aug Welkom aan Tafel 
Vrijdag 31-aug Avondmaalsviering in Huize Antonius 
Dinsdag 18-sep Bijeenkomst Chr. Vrouwenvereniging  “De Ontmoeting” 
Donderdag 20-sep Doopzitting 
Woensdag 26-sep Maandelijks avondgebed 9.15 – 19.45 
Woensdag 26-sep Terugkomavond Bijbelleesproject Groep A 
Donderdag 27-sep Terugkomavond Bijbelleesproject Groep B 
Donderdag 27-sep Emmaüskring 
   
 

2-sep Mevr. H. Oostdijck - Endeveld Herptseweg 17 
4-sep Mevr. S.E. van Dongen - Termeer Demer 28 
5-sep Mevr. G.J. van Wijk - t Lam Oudheusdensestraat 38 
10-sep Dhr. A. Borsje Demer 38 
16-sep Dhr. G. Hus Herptsestraat 3 
20-sep Dhr. W.H.G. van Driel Passepartout 13, Vlijmen 
21-sep Mevr. E.T.M. Boumans Lombardstraat 10 
21-sep Mevr. N. Roosenbrand - Kasanwidjojo Van Deelenstraat 124 
22-sep Mevr. J.C. van Bijnen - Verhoeven Robrechtstraat 8 
22-sep Mevr. J.H. van Unen - Post Voompad 12, Genderen 
23-sep Dhr. B.J.D. Noorda Jan Steenstraat 27, Vlijmen 
24-sep Mevr. D. Versteeg - Sluijmers Ridderstraat 12 
24-sep Mevr. C. Sinke - Hordijk Hazepad 30 
26-sep Dhr. H.J. Lammers Zwikker 2, Drunen 
27-sep Mevr. F. Timmermans Weth van der Polstraat 1, Veen 
29-sep Mevr. H. v. d. Steenhoven - Kwetters Beatrixstraat 31 
30-sep Dhr. G. Schreuders Hoofdstraat 30, Herpt 
   

mailto:g.a.bouman@freeler.nl
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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
mailto:kasroos1@gmail.com

