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Van de redactie
Even stilstaan: in deze 40dagentijd kunnen we stilstaan en aandacht hebben voor mensen dichtbij
en ver weg. Je kunt iets extra’s doen door bijvoorbeeld iemand een kaartje te sturen, te bellen,
een compliment te geven of voor iemand te bidden. Laat je inspireren door de zeven werken van
barmhartigheid waarvan er zes beschreven staan in Mattheüs 25: 35 - 36. Later is de zevende:
‘het begraven van de doden’ eraan toegevoegd. Laten we zo stilstaan bij het leven van Jezus.
Wij wensen u een gezegende tijd toe op weg naar Pasen!
De eindredactie,
Diane Breugelmans
Reina Faasen
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De Verbinding

Kerkdiensten
Zondag 28 maart 2021

Bij het samenstellen van dit kerkblad zijn
we ervan uitgegaan dat er tot Pasen nog
geen fysieke kerkdiensten zijn. Alle diensten
worden gestreamd via Kerk-TV vanuit het
Witte Kerkje te Terheijden. Via de wekelijkse
mail of per brief houden we u op de hoogte.

Zesde zondag 40dagentijd - Palmpasen
Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg

Reina Faasen,
scriba PG Lage Zwaluwe

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. W. Bisschop uit Breda
Gezamenlijke viering uitgezonden vanuit het
Witte Kerkje te Terheijden via Kerk-TV
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd

Zondag 07 maart 2021
Derde zondag 40dagentijd
Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg

Witte Donderdag 01 april 2021

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. M. Gilhuis
Gezamenlijke viering uitgezonden vanuit het
Witte Kerkje te Terheijden via Kerk-TV
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd

Lage Zwaluwe
19.30 uur: zie Terheijden - Wagenberg
Terheijden - Wagenberg
19.30 uur: ds. M. Gilhuis
In samenwerking met de commissie eredienst
Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg
Gezamenlijke viering uitgezonden vanuit het
Witte Kerkje te Terheijden via Kerk-TV

Zondag 14 maart 2021
Vierde zondag 40dagentijd
Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg

Goede Vrijdag 02 april 2021

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. E. Fockens
Gezamenlijke viering uitgezonden vanuit het
Witte Kerkje te Terheijden via Kerk-TV
Diaconiecollecte: Stichting Afriana

Kruispasen
Lage Zwaluwe
19.30 uur: zie Terheijden - Wagenberg
Terheijden - Wagenberg
19.30 uur: ds. M. Gilhuis
In samenwerking met de commissie eredienst
Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg
Gezamenlijke viering uitgezonden vanuit het
Witte Kerkje te Terheijden via Kerk-TV

Zondag 21 maart 2021
Vijfde zondag 40dagentijd
Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg

Stille Zaterdag 03 april 2021

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: commissie eredienst Lage Zwaluwe
Gezamenlijke viering uitgezonden vanuit het
Witte Kerkje te Terheijden via Kerk-TV
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd

Paasnacht
Lage Zwaluwe
21.30 uur: zie Terheijden - Wagenberg
Terheijden - Wagenberg
21.30 uur: ds. M. Gilhuis
In samenwerking met de commissie eredienst
Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg
Gezamenlijke viering uitgezonden vanuit het
Witte Kerkje te Terheijden via Kerk-TV
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De Verbinding
Zondag 04 april 2021
Kerkdiensten Stille Week - Ik ben er voor jou!

Pasen - Feest van de opstanding

De diensten in de Stille Week worden
samen met de Commissie Eredienst van
Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg
voorbereid. Het thema in de diensten is:
‘Ik ben er voor jou’. In de 40 dagen voor Pasen
komen we dit thema tegen in de werken van
barmhartigheid. Op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasochtend zal
‘Ik ben er voor jou’ telkens vanuit de kern van
de lezingen belicht worden. Als ik dit schrijf
zitten we midden in de voorbereidingen van
deze diensten. We willen, vanuit de gedachte
dat de diensten worden gestreamd vanuit het
Witte Kerkje, zoeken naar creatieve manieren
om u als gemeente bij deze diensten te
betrekken.

Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden – Wagenberg,
mits er geen fysieke kerkdienst is
Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. M. Gilhuis
In samenwerking met de commissie eredienst
Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Diensten in de Ganshoek

Op Witte Donderdag, 1 april, staan de
verhalen van het laatste Avondmaal en de
Voetwassing centraal.
Op Goede Vrijdag, 2 april, lezen we het
lijdensevangelie. We volgen de laatste uren
van Jezus' leven. Het licht dooft (we doven
de Paaskaars) en de stilte valt beklemmend
om ons heen. Het ondenkbare gebeurt.
We zien uit naar een nieuwe dag.
Hopen op Gods belofte van leven.
Op Stille Zaterdag, 3 april, gaan we, aan
de hand van verhalen van Gods bevrijding,
op weg naar de Paasochtend. In deze dienst
staan we stil bij ons eigen verhaal met God.
De vernieuwing van onze doopbelofte, de
ontvangen zegen van God, zijn houvast
voor ons geloof. Bij het kantelen van de
nacht verwelkomen wij het nieuwe Licht,
Gods antwoord op ons verlangen: er is Leven.
Met Paasochtend, 4 april, vieren we het
feest van de opstanding van Jezus.
De volgende discipelen en Maria ontdekken
dat Jezus leeft. Wat eindig leek, vindt hier
een nieuw begin.

Lage Zwaluwe
De kerkdiensten die gehouden worden in de
ontmoetingsruimte van de Ganshoek gaan
voorlopig, vanwege het coronavirus, niet door.
Zodra het weer mogelijk is, wordt u op de
hoogte gebracht.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Bij de kerkdiensten
zondag 7 maart
3e zondag van de
40dagentijd
Weten wat goed is ≠ doen wat goed is?
Gezamenlijke dienst in Terheijden. Vanwege
corona kunnen we nog geen fysieke kerkdiensten houden. Deze dienst wordt via
Kerk-TV vanuit Terheijden gestreamd.

In al deze diensten wordt het thema ‘Ik ben
er voor jou’ telkens anders belicht: liefde,
dienstbaarheid, overgaven, verraad, eenzaamheid, trouw en hoop. Alles komt voorbij: alles
heeft een plaats in Gods band met ons, in
onze band met God en met elkaar. Hoe zijn
we voor elkaar? Hoe zijn we voor God en God
voor ons? Al onze ervaringen worden omlijst
door Gods bevrijdend handelen in deze week,
in de Paasochtend.

In deze dienst staat het verhaal centraal over
Jezus die de handelaren van het tempelplein
verjaagt. We komen in dit verhaal een
bijzondere kant van Jezus tegen: heilig
verontwaardigd gaat hij tekeer, Johannes
2: 13 - 22. In de andere lezing is Paulus, in
zijn brief aan de Romeinen, aan het zoeken
wat het goede handelen is. En hij komt zichzelf
tegen: het goede dat hij wil, doet hij niet. Het
is een ervaring waar veel mensen wel eens
tegenaan lopen: je weet wat goed is om te
doen en toch doe je dat niet. Weten wij wat
God wil dat we doen? En als we het weten,
doen we het dan?

Mede namens Joke Geerse, Kees Groeneveld,
Peter Kraak, Nella Lucas, Erik Orie, Rozien
Renzen, Martin Rijpsma, Elly Tanis en Mariëtte
Verkerk,
Ds. Marijn Gilhuis
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De Verbinding
Testament die bij het volk bekend was, is te
lezen in het boek van de profeet Zacharia 9: 9,
waarin wordt beschreven dat de Messias
gestuurd zou worden op een ezel.

Ter overweging

In de tijd dat Marcus zijn evangelie schreef
speelde de herinnering aan keizer Vespanianus
waarschijnlijk een rol. Vespanianus was een
Romeins krijgsman die intocht hield in
Jeruzalem nadat hij de stad veroverd had,
compleet met krijgsgevangenen en geroofde
tempelschatten. In alle opzichten verschilt de
intocht van Jezus. Zonder enig machtsvertoon
reed hij de poort van de stad binnen op een
ezel. De ezel is een lastdier, hij draagt last,
zoals ook Jezus’ rol zou zijn. Jezus draagt al
tijdens zijn leven ‘last’ op een nederige,
liefdevolle en barmhartige manier.
Op de icoon is Jezus te zien op een ezel. De
ezel is weergegeven door slechts een contour,
weggelaten uit het hout. De sfeer op de icoon
is feestelijk. We zien een bont gekleurde stoet
van mensen die blij zijn en met elkaar juichend
Hosanna roepen. Jezus krijgt een warm
welkom. De mensen zwaaien met palmtakken
zoals dat gebruikelijk was om een nieuwe
koning welkom te heten. ‘Vier feest en ga met
groene twijgen’, zoals Psalm 118: 27 zegt. We
zien een poort waar Jezus op afrijdt om zo de
stad binnen te gaan als verwijzing naar Psalm
118: 19. Het groene glas van de poort verwijst
naar het nieuwe begin dat Jezus hier maakt.
Op Palmzondag is er feestelijkheid alom.
Er zullen weinig mensen hebben kunnen
vermoeden dat aan het einde van de week de
stemming totaal zou omslaan, dat de uitroep:
‘Hosanna, Hij die komt in de naam van de
Heer’, vervangen zou worden met ‘Kruisigt
Hem’. Het gezicht van Jezus is van marmer en
heeft geen uitdrukking. Hiermee heb ik willen
aangeven dat alles wat wij mensen ook denken
over God en Jezus beperkt is. God en Jezus
zijn altijd groter dan onze verbeeldingskracht.
Het marmer geeft zo uitdrukking aan het
mysterie van het christelijk geloof, maar geeft
ook ruimte aan de kijker om zelf een beeld in
te vullen bij Jezus.
Het basiskleed dat Jezus draagt is altijd rood,
verwijzend naar zijn goddelijke natuur. Over
het rode kleed heen is het blauwe kleed te
zien. In de traditie is dit de kleur die verwijst
naar de menselijke natuur die Jezus heeft
aangenomen, omdat Jezus als mens onder ons
heeft gewoond hier op aarde.
Materiaal: hout, marmer, bladgoud onder glas,
glas, Bijbeltekst onder glas, keramiek.
Ik wens u en jullie vrede en alle goeds in de
40dagentijd onderweg naar het Licht van
Pasen!

Beeldmeditatie bij Kruiswegicoon:

Intocht in Jeruzalem

Op de voorkant van dit kerkblad staat
een grote afbeelding van deze icoon

Gebaseerd op de teksten uit:
Johannes 12: 12 - 15, Marcus 11: 1 - 11,
Mattheüs 21, Lucas 19
Palmzondag of de Intocht in Jeruzalem is in
de liturgie de 6e zondag van de 40dagentijd.
Palmzondag wordt ook wel de tweede lijdenszondag genoemd. Het is de overgang naar de
Stille Week voor Pasen. De spanning rondom
Jezus neemt toe. Religieuze leiders zien een
steeds groter gevaar in Jezus omdat steeds
meer mensen Hem gaan volgen. Politiek gezien
is Jezus een probleem. De joodse religie wordt
door de Romeinse overheerser gedoogd.
Wanneer Jezus echter met zijn beweging voor
onrust zorgt, zou dat kunnen betekenen dat de
joden in hun vrijheid van godsdienst worden
ingeperkt. Jezus en de discipelen zijn in
Jeruzalem om het Pesachfeest te vieren. Het
grootste en belangrijkste feest voor de joden,
waar de herdenking van de uittocht uit Egypte
wordt herdacht. Gebruikelijk was om tijdens de
Pesachmaaltijd het Hallel te zingen, Psalm 113
- 118. Psalm 118 was een feestlied waarin
bezongen wordt: ‘Gezegend hij die komt in
de naam van de Heer, Hosanna in den hoge’.
Voor veel mensen in die tijd was dit een lied
vol glorie, in elk geval niet van lijden. Onder
het zingen van dit lied, en het roepen van
hosanna wordt Jezus juichend de stad binnengehaald. Hosanna betekent: ‘alle eer aan God’.
Jezus gaat door de poort van de stad zoals ook
in de Psalm klinkt. Psalm 118: 19 ‘Open voor
mij de poorten van gerechtigheid, ik wil
binnengaan om de Heer te loven’. Door deze
poort die naar de Heer leidt gaan de rechtvaardigen. Er zijn in het Nieuwe Testament
maar liefst 63 verwijzingen naar deze Psalm,
waaruit je kunt concluderen dat dit een
belangrijke Psalm was. Uit de reactie van de
omstanders is te merken dat men een link
legde tussen de Psalm en Jezus, die de stad
binnenrijdt. Een andere tekst uit het Oude

Ds. Anne-Marie van der Wilt
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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Nog even dit:
Eindtijd-bangmakerij

Bidden en mediteren
in de coronatijd

Het blad was al door een nieuwsbericht van de
NOS aangekondigd. Ik was benieuwd of het de
gemeente Drimmelen zou bereiken.
En jawel, zaterdag 27 februari lag het in
de bus: de Eyeopener. Een blad vol eindtijdbangmakerij. Laat ik het u nu al zeggen: ik
deel de kijk van Jaap Dieleman, die achter dit
blad zit, niet. Ik wil alleen er hier kort iets over
zeggen, omdat hij met zijn mening, gemengd
met Bijbelteksten en eindtijdretoriek, mensen
zou kunnen verontrusten.
We beleven momenteel een ernstige gezondheidscrisis vanwege het coronavirus. Onze
levens worden ernstig verstoord daardoor.
Op veel manieren proberen mensen het beste
ervan te maken: zelf staande blijven, omzien
naar een ander, de regering neemt maatregelen waar we allemaal iets van vinden.
In onze gemeenten willen we behoedzaam met
elkaar omgaan: we houden ons aan de maatregelen en zoeken de grenzen ervan niet op.
Velen zien uit naar een weg uit deze crisis door
de vaccinatie. Wanneer we met z'n allen
immuniteit hebben tegen het Covid-19 virus,
kunnen beperkende maatregelen afgebouwd
worden. Nu ziet Dieleman geen uitweg uit deze
crisis door vaccinatie. Sterker nog, wie zich zou
laten vaccineren roept Gods onheil over zich
heen. Hij mag dat vinden. Niet iedereen ziet
vaccinatie zitten. Dat is ieders vrijheid.
Niemand wordt daartoe verplicht.
Waar ik bezwaar tegen maak is dat Dieleman
Gods Woord voor zijn karretje spant en de
lezer bang maakt met dreigende beelden uit
Openbaring en andere apocalyptische teksten
uit de Bijbel. Daar gaat hij de mist in wat mij
betreft. Zo kun je de Bijbel niet lezen.
Dieleman doet hier wat velen voor hem hebben
gedaan. Als zij gelijk hadden gehad was de
wereld al vele malen aan rampen ten onder
gegaan. De teksten uit Openbaring waren voor
de mensen van toen, zo rond het jaar 70 na
Christus. En ze hebben betrekking op die tijd.
Johannes wilde de vroeg christelijke gemeente
een hart onder de riem steken, mensen
bemoedigen die onder de dreiging van de
Romeinse keizer leefden. God zou het kwaad
overwinnen, Gods rijk van vrede was nabij.
Het ongevraagde pamflet van Dieleman doet
dat niet. In de traditie van de christelijke
stromingen, die veel aandacht aan de eindtijd
geven, probeert hij mensen over te halen door
ze bang te maken met Bijbelteksten. Nou, daar
is het Evangelie niet voor.

De coronatijd duurt voort. We wachten en
hopen allemaal op beter. Het valt niet mee
op allerlei vlak. We missen het samenkomen
in onze kerken, om met elkaar te zingen, te
bidden en te vieren. Ook missen we elkaar.
De samenkomsten van de Vacare meditatiegroep laat helaas ook voorlopig op zich
wachten. Juist in een tijd kunnen gebed
en meditatie ons helpen om ons geloof en
spiritualiteit te voeden. Hieronder noem ik
een paar sites en apps die thuis op elk
moment te beluisteren zijn:
- www.eenkwartiervoorgod.nl
Op deze website staan diverse vormen van
bidden en mediteren bij liederen, Psalmen
en Bijbelteksten.
- www.biddenonderweg.org/eendagelijkse-gebedspodcast
Bidden Onderweg is een dagelijkse gebedspodcast van de Ignatiaanse geloofsgemeenschap. "Deze podcast brengt je dichterbij
God, met elke dag een nieuwe gebedspodcast.
In de meditaties van Bidden Onderweg staan
Bijbelteksten centraal. De muzikale omlijsting,
overwegingen en begeleidende vragen hepen
je om tot gebed te komen. Waar en wanneer je
maar wilt. De meditaties van Bidden Onderweg
zijn op onze website te beluisteren. We hebben
ook een handige gratis app". U/je kunt de app
downloaden op je telefoon.
- www.ignatiaansbidden.org
Dit is een digitale 40-dagenretraite eveneens
van de Ignatiaanse geloofsgemeenschap met
als thema ‘Het licht van uw gelaat’.
"Als je deelneemt aan de 40-dagenretraite
‘Het licht van uw gelaat’, krijg je dagelijks een
gebedsmail van ons. Deze gebedsmails vormen
samen de online retraite. In deze mail staat de
meditatie voor de volgende dag. Zo’n meditatie
bestaat uit een Bijbeltekst en enkele vraagjes
die je helpen om de woorden binnen te laten
komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd
je hiervoor uittrekt. Deelnemen is gratis".
Ik wens u en jullie vrede en alle goeds toe!
Ds. Anne-Marie van der Wilt

Mocht u vragen hebben bij dit stuk of bij wat

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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Jaap Dieleman schrijft, laat het me weten. We
kunnen er met elkaar over praten of ik kan er
in een volgend nummer van De Verbinding op
terugkomen.

gevoel - ja, we krijgen ons moreel kompas wel
ergens vandaan. Wat Obama verder schrijft,
herken ik uit gesprekken die ik heb met
mensen: ‘... en enige betekenis uit onze
verwarring construeren ...,’. De wereld om ons
heen en wat ons overkomt, kan ons verwarren
en als het ons verwart, moeten we er wat mee.
Als het leven overhoop is gehaald, door wat
dan ook, dan zoeken we meestal naar hoe we
ons leven weer op orde kunnen krijgen. Obama
ziet dat als een taak die we hebben. Je kunt
het niet aan het lot overlaten, noch alles bij
God neerleggen. Het is aan ons uit de verwarring betekenis op te bouwen. Aardig aan deze
zin is dat hij ruimte laat: ‘enige betekenis’. Het
kan zijn dat de verwarring geen betekenis
heeft of maar een beetje betekenis. Het is voor
mij altijd spannend of en hoe ikzelf of anderen
betekenis vind in wat ons overkomt. Soms is
er maar weinig waar je echt houvast aan kan
hebben, andere keren meer. Als we zoeken
naar betekenis, doet alles mee, zoals Obama
schrijft: onze kijk op het lot en God, onze
gevoelens, ervaringen, idealen, ideeën en
mogelijkheden. Dat zijn ‘de kaarten die ons
zijn toebedeeld’. Er is iets wat ons van buitenaf
overkomt, wat ons is toebedeeld. We kunnen
niet volledig bepalen wat we in onze handen
krijgen, wel hoe we deze kaarten spelen: met
barmhartigheid en lef. Een mooi paar: barmhartigheid en lef. Ik versta daarin dat durf
nodig is om liefdevol naar het leven en de
mensen te kijken. U2 zingt het zo: ‘Are you
tough enough to be kind?’, een zin uit het lied
13: There is a Light, ben je taai genoeg om
vriendelijk te zijn? Taaiheid, lef, durf: zonder
dat heeft goedheid geen kans denk ik dan.
Het is een spannend evenwicht van hoe we
in het leven kunnen staan.

Ds. Marijn Gilhuis

Uit de pastorie
Obama, het lot en God
Een citaat: ‘Om eerlijk te zijn heb ik nooit
echt in het lot geloofd. Ik ben bang dat het
gelatenheid aanmoedigt bij de armen en
zelfingenomenheid bij de machthebbers.
Ik vermoed dat Gods plan, wat dat ook moge
zijn, op een veel te grote schaal opereert om
zich bezig te houden met onze menselijke
ellende en dat ongelukjes en toeval onze
levens meer bepalen dan we toe willen geven.
Ik denk dat het beste wat we kunnen doen
is handelen naar wat wij voelen dat goed is
en enige betekenis uit onze verwarring
construeren, om daarna met barmhartigheid
en lef de kaarten te spelen die ons zijn
toebedeeld.’ - Barack Obama, Een beloofd
land, pagina 92.
Deze zinnen troffen me. Een bespiegeling over
hoe het leven in elkaar kan zitten en de rol die
God daarbij speelt. Obama is aan het vertellen
hoe zijn weg naar het presidentschap zich
ontrolde als een samengaan van kansen, durf,
idealisme en de juiste mensen om hem heen.
En dan deze zin. Even neemt hij afstand van
zijn relaas en zegt iets over de samenhang der
dingen in zijn levensloop. En uit wat ik lees,
laveert hij tussen het blinde lot en de alles
bepalende God. Het zijn twee uitersten die niet
in zijn wereldbeeld passen. Dingen gebeuren
niet zomaar zonder dat je daar invloed op uit
kan oefenen (het lot). Aan de andere kant
God: God bepaalt niet iedere stap of beweging
die mensen maken. Zo afhankelijk zijn mensen
niet van God. Nee, God is te groot om zich met
het kleine handelen van de mens bezig te
houden. We kunnen niet in Gods agenda kijken
of achterhalen wat het grotere plaatje is. Waar
kun je als mens dan wel op koersen? Naar wat
we voelen en wat we opdiepen aan betekenis
uit wat ons overkomt (onze verwarring - zegt
Obama). Hij, en dat blijkt uit zijn verhaal,
heeft vroeg een gevoel van wat goed is
ontwikkeld. Dat is niet alleen gevoel, ook een
idee denk ik. Het is een gevoel dat gevoed is
door zijn ervaringen als opbouwwerker in arme
wijken. Gevoed door de verhalen die hij hoorde
van zijn landgenoten aan de onderkant van de
Amerikaanse samenleving. Die ervaringen en
wat zijn moeder hem meegaf bepaalden dat

We zitten in de 40dagentijd. We volgen
Jezus op de voet en de diaconie heeft doelen
die samenhangen met de ‘Zeven werken van
barmhartigheid’. Om die barmhartigheid te
leven hebben we lef nodig, durf. In deze
tijd waarin het leven voor een groot deel
opgesloten is door corona en alles wat
daarmee samenhangt, denk ik dat we met
barmhartigheid en durf om ons heen en naar
onszelf moeten kijken. Dat opent voor mij
nieuwe wegen om elkaar te zien en ontmoeten.
Als ik zoek naar woorden van Jezus, die
aan deze zinnen raken, dan denk ik aan de
uitspraken: ‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid
en belast zijt, en Ik zal u rust geven’, Mattheüs
11: 28. En bij de uitzending van zijn vrienden:
‘Als ze jullie niet willen ontvangen, schud dan
het stof van je voeten en trek verder’, Lucas
9: 5. Bij Jezus is er de rust van God waar we
altijd naar terug kunnen keren. Als er tegenslag is, laat het niet aan je kleven, schudt het
8
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van je af en trek verder. Niet altijd makkelijk
om te doen, maar het zet me wel aan het
denken en voelen waar ik sta en ga.
Net als die zinnen van Obama. Woorden die
me even stilzetten, verrassen en dan helpen
bij het zoeken hoe ik tegen het leven aankijk
in het Licht van Gods barmhartigheid.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
Zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
Schuilplaats door U gebouwd.
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
Voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
Totdat uw rijk hier is.

Ds. Marijn Gilhuis

Namens de gezamenlijke kerkenraad,
Mieke Vosmer,
scriba Terheijden - Wagenberg

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Uit de kerkenraad
Samenvatting notulen van de
gezamenlijke kerkenraadsvergadering
16 februari 2021

Kringwerk

Mariëtte Verkerk heet iedereen van harte
welkom, waarna ds. Marijn Gilhuis ter
bezinning de volgende tekst leest van
W.R. van der Zee uit Zondagswoorden Teksten en gebeden voor alle zeven dagen:

Gesprekkring SAMEN
Lieve mensen,
Een behoorlijk aantal van jullie waren
woensdag 10 februari live aanwezig tijdens
de inspiratieavond over kracht. De reacties
naderhand zijn hartverwarmend en inspireren
mij om verder te gaan en meer van dit soort
dingen te doen.
Voor diegenen die het niet gezien hebben maar
graag terug willen kijken, klik op deze link voor
de uitzending. Het duurt iets minder dan een
uur. De uitzending begint na 5 minuten dus
even wachten of doorklikken naar het
5 minuten punt.

Gij die alles wat bestaat
en die vergeving schenkt
als wij ons tot U wenden,
herschep ons hart, o God,
dat wij bereid zijn
niet alleen te bekennen
waar wij falen
en wat onze feilen zijn,
maar ook ernst te maken
met de blijdschap
om uw eindeloze genade
en opleven, telkens opnieuw.

Veel plezier en graag tot een volgende keer,
hopelijk weer persoonlijk.

Na vaststelling van de agenda komen de
volgende onderwerpen aan de orde:
• Samenwerking in de regio
• Preekrooster 2021 en 2022
• Terugblik online diensten en vooruitblik
diensten komende periode
• Mededelingen van kerkrentmeesters,
diaconie en ouderlingen

Een hartelijke groet,
Edwin Vonk
Meer informatie:
www.sameninhetwittekerkje.nl of
Edwin Vonk 06 - 52 04 68 06
SAMEN
ontmoeting, zingeving en inspiratie

Na de rondvraag sluit Inge Berendsen de
vergadering met het lezen van lied 1005:

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Zoekend naar Licht.
Zoekend naar licht hier in het duister,
Zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
Schijn in de donkere nacht.

Agenda maart 2021

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
Zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
Zo wordt uw stem gehoord.
Zoekend naar brood lijden zij honger,
Zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.

17

Gezamenlijk
moderamen

14.00

online

23

Gezamenlijke
kerkenraad

19.30

online

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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namens Kerk in Actie als docent theologie en
geeft lessen in systematische theologie en
missiologie. Na hun studie keren de kersverse
predikanten terug naar huis om hun eigen
gemeente te leiden. Met de opbrengst van
deze collecte steunt Kerk in Actie Willem van
Saane en zijn predikanten in opleiding in
Beiroet.

Mededelingen Diaconie

Collecte
zondag 14 maart
Stichting Afriana

40dagentijd 2021:
Ik ben er voor jou
Zeven keer
barmhartigheid

Deze zondag zijn we niet bezig met de
projecten van Kerk in Actie, maar maken we
een uistapje naar een stichting waar het thema
barmhartigheid ook een grote rol speelt:
Afriana Foundation, opgericht door de
Nederlandse Nicole van Elteren. Nicole runt in
Malawi een kindertehuis waar gemiddeld zo'n
20 kinderen wonen. Ze krijgt hierbij hulp van
9 vrijwilligers. Daarnaast rijdt ze wekelijks
naar de omliggende dorpen om babymelkpoeder te brengen naar de gezinnen die in het
melkproject zitten. Het gehele gezin wordt
bovendien ondersteund met babyvoeding,
voedsel, kleding, medicijnen, scholing en
andere eerste levensbehoeften. Daarnaast
is er een landbouwproject om zo meer
zelfvoorzienend te worden. Voor meer
informatie kunt u op de website van Nicole
kijken: www.afrianafoundation.org

Er zijn zóveel mensen die wachten op een
warm woord, een goede daad, een beetje
barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië,
anderen in Libanon. Weer anderen in
Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek.
In de Veertigdagentijd staan we stil bij het
leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat
barmhartigheid is: de hongerigen eten en de
dorstigen drinken geven, de naakten kleden,
de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken
verzorgen, de gevangenen bezoeken en de
doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op
de dag van vandaag. Als ultieme daad van
goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit
de dood. De hoop die dát geeft, geven we
door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
Samen zijn we de kerk in actie. Doe mee!
Het thema van de 40dagentijdcampagne van
Kerk in Actie is dit jaar: Ik ben er voor jou,
geïnspireerd op de zeven werken van
barmhartigheid. Elke week leggen we de focus
op een Kerk in Actie-project én een van de
zeven werken die bij dat project past.

Collecte
zondag 21 maart
KIA - project 40dagentijd

De komende weken is de collecte bestemd
voor de volgende projecten:

Een beter inkomen voor Javaanse boeren
in Indonesië - de hongerigen eten geven
Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar
door vulkanische grond, vooral het oosten
en westen. Meer in het midden wonen veel
arme boerengezinnen, die maar nauwelijks
rond kunnen komen. Vooral in de dorpen
Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg
arm. In Sumberejo leeft de helft van de
1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp
nodig om te overleven. In Gilanghargo treft
16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot.
Trukajaya is sinds 1966 de diaconale
organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De
organisatie heeft veel kennis over duurzame
landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de
boeren, boerinnen en landarbeiders in deze
twee dorpen verbeteren door minder gebruik
van chemicaliën en een betere prijs voor hun

Collecte
zondag 07 maart
KIA - project 40dagentijd
Theologisch onderwijs in het MiddenOosten - de vreemdeling onderdak bieden
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon
een belangrijk land. Er wonen relatief gezien
nog veel christenen. Christelijke instellingen in
Libanon hebben vaak een regionale functie, zo
ook Near East School of Theology (NEST). Dit
opleidingsinstituut leidt predikanten op voor
landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en
Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er
10
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producten. De organisatie traint boeren en
boerinnen, laat hen werken op demonstratie
velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een
coöperatie op te zetten, waardoor ze minder
afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een
hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook
kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan
gebruiken. Javaanse kerken stimuleren
gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te kopen.
Zo ontstaat een win-win-situatie waaraan
ook u een steentje kunt bijdragen.

helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van
armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en
licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen
huiswerkbegeleiding en jongeren worden
gestimuleerd hun opleiding af te maken.
Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het
verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst,
vakantiekampen en trainingen groeit hun
zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe
mogelijkheden om hun leven vorm te geven.
Met de collecteopbrengst krijgen onder meer
900 jongeren huiswerkbegeleiding. U kunt dit
werk steunen via de collecte in onze kerk
Helpt u mee om alle collecten tot een
succes te maken? Hartelijk dank!
U kunt de collecten steunen door uw gift over
te maken naar de bankrekening van de
diaconie van uw gemeente:

Collecte
zondag 28 maart
KIA - project 40dagentijd

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe
o.v.v. collecte zondag + datum

PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is,
Jong protestant in Nederland - de doden
begraven

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van
de Protestantse gemeente Terheijden Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum

Wat betekent Pasen en wat betekent het
paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan
zesduizend jongeren in heel Nederland met
deze vraag aan de slag wanneer ze, in
groepen, de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor
Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels,
opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren
het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus
zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen
nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft
u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben
gehoord de kans om op een nieuwe manier in
aanraking te komen met de boodschap van
Pasen!

Deze worden ook na iedere online viering
getoond. U mag natuurlijk ook uw collectebonnen inleveren bij één van de diakenen.
Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite en
bijdrage!
We wensen u een inspirerende 40dagentijd!
Namens de gezamenlijke diaconieën,
Joke Geerse

Collecte
zondag 04 april - Pasen
KIA - project 40dagentijd

Bloemengroet
Lage Zwaluwe

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen
op de avondmaalstafel. De boeketten bloemen
voor de bloemengroet, ook de bloemengroet
vanuit de Ganshoek, worden iedere week
geschonken door gemeenteleden.
… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand
weten die een steuntje in de rug kan
gebruiken, vergeet niet te bellen of te
mailen naar Annie Meijer
T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17
E: annie.meijer.berends@gmail.com

Een toekomst voor kansarme kinderen in
Zuid-Afrika - Ik ben er voor jou!
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen
toekomstperspectief. Zij groeien op in
gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in
een donkere omgeving. De helft van hen
maakt de middelbare school niet af en 40%
van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is
werkloos. De toekomst is voor hen vaak een
duister gat. Samen met christelijke partners
11
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we én de Kerk-TV én de geluidsinstallatie
aanschaffen. We komen nog wel wat geld
tekort, dus een eventuele bijdrage is erg
welkom. Wordt vervolgd …

Door uw hulp krijgen we gezamenlijk de
bloemen ook in 2020 op de juiste plaats.

Collectebonnen
Bloemengroet

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij
fam. van der Eijk, Oudlandstraat 23.
Betaalt u ze bij voorkeur contant.
De collectebonnen gaan per vel van 20
bonnen. Er zijn drie soorten collectebonnen:
* groen € 0,25 per bon – € 5,00 per vel
* geel € 0,75 per bon - € 15,00 per vel
* oranje € 1,00 per bon – € 20,00 per vel
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen
te komen halen, bestaat de mogelijkheid om
ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje
naar Loes van der Eijk, tel. 0168 - 484471,
is voldoende.

Terheijden - Wagenberg
Iedere zondag staat er een mooi boeket
bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop
van de kerkdienst worden de bloemen als
groet, namens de kerk, naar één van onze
gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar
aanleiding van een verjaardag van gemeenteleden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere
gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden
ook regelmatig extra bloemen bezorgd.
De bloemen worden iedere week geschonken
door gemeenteleden.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Dick van der Eijk

Terheijden – Wagenberg
Mededelingen College
van Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2021

Lage Zwaluwe

Van harte dank voor uw bijdrage aan het
werk van onze kerk.

Actie Kerkbalans 2021
De toezeggingen voor 2021 zijn iets hoger dan
die van 2020 en daar zijn we natuurlijk heel
blij mee. We willen alle lopers hartelijk danken
voor de moeite en hopen dat we volgend jaar
weer een beroep op ze mogen doen.

Collectebonnen
Voor collectebonnen kunt u terecht bij
Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail
naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl
De collectebonnen gaan per vel van 20
bonnen. We hebben twee soorten bonnen:
* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel
* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel

Kerk-TV en geluidsinstallatie
Lage Zwaluwe

Het bedrag voor de bonnen maakt u over
op de IBAN-rekening van het College van
Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47

We willen u graag op de hoogte houden van
de vorderingen met Kerk-TV. Tegen de tijd
dat u dit leest zal de bestelling gedaan zijn
en we verwachten dat we in mei kunnen
gaan uitzenden. Zoals we in het vorig kerkblad vermelden is er de noodzaak om ook
de geluidsinstallatie aan te pakken. Dankzij
een bijdrage van de gemeente Drimmelen
in het kader van de toegankelijkheid kunnen

De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke
dienst in Lage Zwaluwe worden gebruikt.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Annette Houtekamer
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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de eerste dagen van haar huisarrest en mocht
Anastasia niet bij haar te zijn in haar laatste
dagen”, zegt Natalya Zviagina. “Anastasia
Shevchenko is gegijzeld door een cynisch en
onmenselijk systeem dat als enig doel heeft de
moedigste en sterkste activisten van Rusland
te onderdrukken, te intimideren en te
verpletteren. En ze zal nu een strafblad
hebben. De politiek gemotiveerde vervolging
van vreedzame activisten door de Russische
autoriteiten moet onmiddellijk stoppen. De
discriminerende wetten inzake ‘ongewenste
organisaties’ en ‘buitenlandse agenten’, die
moedwillig worden misbruikt om vreedzame
critici te onderdrukken, moeten worden
afgeschaft.”
Ook u kunt nog reageren op het onrecht
dat Anastasia wordt aangedaan. Mail naar
ingemade@ziggo.nl en u krijgt per mail de
brief aan de autoriteiten. Onderteken de brief
en mail hem terug. Amnesty zorgt voor de
verzending.

Schrijven
tegen onrecht 2021
We kunnen helaas nog niet
vanuit het Witte Kerkje schrijven,
daarom krijgt u in maart de
brieven thuisbezorgd.

Amnesty Schrijfacties mag ik u even voorstellen aan …
Anastasia
Shevchenko.
Zij werkt bij de
organisatie Open
Russia, die opkomt
voor de mensenrechten in Rusland.
Volgens de Russische autoriteiten is
Shevchenko’s organisatie Open Russia een
bedreiging voor de nationale veiligheid en
dus ongewenst. Anastasia is aangeklaagd
voor ‘herhaalde deelname aan activiteiten
van een ongewenste organisatie’.
Ze is de eerste persoon die onder deze wet
wordt vervolgd. In januari 2019 werd ze onder
huisarrest geplaatst. Op 18 februari heeft een
Russische rechtbank Anastasia Shevchenko
schuldig bevonden aan ‘het organiseren van
activiteiten van een ongewenste organisatie’
en gaf haar een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar. “Deze beslissing is een
aanfluiting van de rechtspraak”, zegt Natalya
Zviagina van Amnesty International in Moskou.
Anastasia Shevchenko was de eerste persoon
in Rusland die strafrechtelijk werd vervolgd op
grond van de ‘Ongewenste Organisatiewet’ die
in mei 2015 van kracht werd. De wet geeft de
regering de macht om willekeurig activiteiten
van buitenlandse of internationale maatschappelijke organisaties in Rusland te verbieden en
elke verdere omgang met dergelijke organisaties strafbaar stellen.
“Anastasia Shevchenko heeft geen misdrijf
begaan”, zegt Natalya Zviagina.
“Haar vrijheid had haar in de eerste plaats
nooit ontnomen mogen worden, aangezien
ze alleen strafrechtelijk werd vervolgd voor
het vreedzaam uitoefenen van haar mensenrechten. Haar veroordeling moet worden
vernietigd.” Anastasia stond tot haar
veroordeling al meer dan twee jaar onder
huisarrest. “Mrs. Shevchenko heeft al
onvoorstelbaar geleden door het zeer
gebrekkige rechtssysteem van Rusland.
Ze is in haar eigen huis onderworpen aan
vernedering en opdringerig toezicht. Tragisch
genoeg stierf Anastasia’s tienerdochter tijdens

Inge Berendsen,
contactpersoon Amnesty werkgroep Drimmelen
ingemade@ziggo.nl
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Stichting Vrienden van DHAN
Dit is het verhaal van Vinothini uit
Bangalapatty in Zuid-India.
Zoals u in onze eerdere
stukjes heeft gelezen,
hebben de leraren die
werkzaam zijn in het
aanvullende onderwijsproject alle kinderen
regelmatig thuis bezocht.
Vinothine, hier op de
foto, zit in de 8e klas van
de lagere school. Zij en
haar broertje Vinoth, die
in de 7e klas zit, nemen
beiden deel aan het
aanvullend onderwijs van
DHAN Foundation in het
dorp Bangalapatty.
Het gezin bestaat uit
vader Muniyandi, moeder
Pothumani, oudere zus Selvamani, oudere
broer Selvam en dan zij en haar jongere
broertje Vinoth. Vader en moeder werken als
13
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landarbeiders, wonen in een kleine hut en
hebben onregelmatige inkomsten. Om kosten
te besparen zijn zus Selvamani en broer
Selvam bij het begin van de lockdown in hun
regio van school gehaald. Selvam zat in de 8 e
klas en werkt nu ook als landarbeider.
Selvamani, die in de 10e klas zat, zorgt nu voor
het huishouden. Na te hebben gesproken met
de beide ouders en Selvamani en Selvam is
besloten dat Selvamani in het DHAN Illam
centrum een (door DHAN betaalde) beroepsopleiding krijgt als kleermaker en schoonheidsspecialiste. Deze beroepsopleidingen zullen
haar helpen een inkomen te verdienen en bij te
dragen aan het magere gezinsinkomen. Met de
school van Selvam is contact geweest. Selvam
was weliswaar uitgeschreven van school, maar
als gevolg van de COVID-19 lockdown is
door de overheid besloten dat alle kinderen
zijn overgegaan. Dus heeft de DHAN leraar
met de schoolleiding gesproken en is besloten
dat deze lockdown-overgang ook voor Selvam
geldt. Als de scholen weer opengaan, mag hij
naar de 9e klas en ondertussen krijgt hij
bijscholing via de DHAN-school.
Dankzij dit DHAN aanvullend onderwijsproject
krijgen nu alle 4 kinderen weer onderwijs. Het
gezin is hier heel erg blij mee zoals u op de
volgende foto kunt zien.

we als land in een intelligente lockdown gingen
vanwege de corona-pandemie. Samen met de
Vijf Heiligen Parochie willen we als Protestantse
kerken stilstaan bij een jaar corona. Veel
inwoners zijn getroffen door deze pandemie.
We denken aan onze overledenen en onze
zieken, maar ook aan allen die zich eenzaam
voelen door het gebrek aan contact. We
denken aan onze jongeren, die hun school,
sport en vrienden moeten missen. We denken
aan de winkeliers en ondernemers die hun
bedrijf dicht moesten houden, tijdelijk of
geheel, en zich grote zorgen maken over hun
toekomst. Op verschillende manieren willen we
op vrijdag 12 maart ruimte geven aan herdenken, verbondenheid en hoop. Het is een
kerkelijk initiatief, maar we betrekken de
gehele gemeente Drimmelen bij onze
activiteiten:
-

-

-

Op de foto van links naar rechts: Selvamini, Selvam,
Vinothini, moeder Pothumani, Vinoth. Op de
achterste rij de lerares die het gezin begeleidt.

-

Wij hopen op uw financiële bijdrage om dit
belangrijke werk van DHAN te kunnen blijven
voortzetten. Het is hard nodig, juist nu in deze
tijd van lockdown. U kunt uw bijdrage
overmaken op ons Bankrekeningnummer dat
u hieronder ziet. Hartelijk dank voor uw steun!

Sommige kerken worden die dag opengesteld om binnen te lopen, een kaarsje aan
te steken, een intentie achter te laten of een
moment van bezinning te ervaren. U bent
welkom van 10.00 – 17.00 uur.
In Terheijden kunt u daarvoor terecht in de
kapel van de Heilige Antonius Abt. In Made
en Drimmelen zullen de Protestantse kerken
open zijn.
Om 18.00 uur worden alle gemeenteleden
gevraagd een kaars op te steken en die voor
het raam te zetten.
Om 19.00 uur is er een herdenkingsviering
in de Heilige Bernarduskerk in Made, waar
o.a. burgemeester de Kok zal spreken. Deze
viering wordt rechtstreeks uitgezonden door
Omroep Drimmelen en zal voor iedereen te
volgen zijn.
Als afsluiting zullen
om 20.00 uur de
klokken van al onze
kerken luiden.

Ik hoop dat wij allen
hieraan mee kunnen doen, thuis of elders. Dit
is de informatie die op dit moment bij ons
bekend is. Via verschillende media zult u hier
nog meer over geïnformeerd worden.

Annette Houtekamer
www.vriendenvandhan.nl
info@vriendenvandhan.nl
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36

Namens de werkgroep oecumene,
Griselda Aanen,
kerkelijk werker van de Protestante kerken van
Hooge Zwaluwe, Made en Drimmelen

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Mariëtte Verkerk,
voorzitter kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te Terheijden en Wagenberg, ook
namens de kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te Lage Zwaluwe

12 maart: een dag van
herdenken, verbondenheid en hoop

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Vrijdag 12 maart is het een jaar geleden dat
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en instrumenten. Op You Tube zijn twee
indrukwekkende uitvoeringen te vinden
gezongen door Jose Carreras en door
Mercedes Sosa.
Ik hoop dat u deze muzikale gebeden kunt
waarderen en wens u op weg naar Pasen
inspirerende en mooie muziek toe.

Muziek Rubriek
Heb je muziek of een lied dat je aanspreekt?
En vind je het leuk om dit te delen? Dan kun je
dit doen in deze rubriek. Het lijkt me leuk om
verhalen over een lied te delen. Het kan gaan
om de tekst, de melodie, het moment toen je
voor het eerst het lied hoorde, wat dan ook.
We kunnen elkaar hiermee inspireren of blij
maken, vandaar deze ‘ Muziek Rubriek’. Als je
een nummer hebt dat je wilt delen, stuur je
bijdrage naar de redactie van De Verbinding.
In dit nummer een lied van Joke Geerse.

Joke Geerse
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Reactie/aanvulling
op ‘Uit de pastorie Binnenblijven
na 21.00 uur’,
in De Verbinding
van februari 2021
Ik wil nog graag een suggestie aan de
voorstellen van ds. Marijn Gilhuis toevoegen:

Kyrie Eleison

Misschien is het bekend, ik hoorde het ergens
en het sprak me aan. Een van de activiteiten
van SAMEN is samen eten. Nu kan het niet,
maar mensen hebben daar wat op gevonden.
Voor veel mensen is alleen eten een groot
dilemma, ze vinden het lastig dit toch vol te
houden. Een patiënt van mij vertelde ooit het
volgende verhaal: ze was 60 toen ze haar man
verloor. Ze had altijd gezorgd voor een groot
gezin en kon lekker koken. Na het overlijden
van haar man kookte ze aanvankelijk, maar
het vervolgens opeten in haar eentje ging
totaal niet. Meestal gooide ze het eten weg.
Heel snel is ze ook gestopt met koken.
In deze coronatijd, hoor ik soms soortgelijke
verhalen. Mensen zijn creatief: er zijn mensen
die toch samen eten! Ze spreken af om op een
bepaalde tijd het eten klaar, de tafel mooi
gedekt en de wijn ingeschonken te hebben.
Dan gaan ze beeldbellen en op die manier
gezellig samen eten. Ik vind het geweldig.
Het schijnt heel goed te werken.
Misschien is het moeilijk zo'n contact te
leggen, maar ik weet van mensen dat het
werkt!!!!!
Wilt u hulp hebben bij het leggen van een
contact, dat kunt u mailen of bellen naar:
Joke Geerse:
jokegeerse@gmail.com
06 23236353
Inge Berendsen: ingemade@ziggo.nl
06 28832909
Als diakenen, betrokkenen bij het soepproject
en SAMEN eten, kennen zij veel mensen.

De start van deze muziekrubriek gaf mij
inspiratie om extra met muziek bezig te zijn.
Net als veel anderen mis ik het zingen in
gemeente of cantorij en het met elkaar
musiceren enorm. Gelukkig zijn er tal van
opnames om naar te luisteren en prachtige
teksten om te lezen en dat maakt veel goed.
En thuis meezingen tijdens de online vieringen
kan natuurlijk altijd.
Over de kerkdiensten gesproken:
het ‘Kyrie Eleison’, (κύριε ἐλέησον in het
Grieks), ‘Heer, ontferm U’, waarmee aan het
begin van iedere dienst om ontferming voor
de nood van de wereld wordt gebeden, is
voor mij, gelezen, gezongen of uitgebeeld,
een ontroerend onderdeel van de liturgie.
Dat geldt nog extra in deze 40dagentijd,
met als thema: ‘Ik ben er voor jou’ en in
een periode waarin een gebed om ontferming
vast door en voor velen wordt gebeden.
Nu terug naar de muziek. Er zijn twee muzikale
Kyriegebeden die ik prachtig vind en daarom
onder de aandacht wil brengen.
De eerste is het Kyrie Eleison (1997) van
Willem Vermandere. Met zijn lied vraagt hij om
ontferming voor iedereen: jong en oud, arm en
rijk, voor de bakker, de dokter, de liefste, voor
u, voor mij. Herman van Veen heeft ook een
prachtige versie van het lied gemaakt. Beide
versies zijn te vinden op YouTube.
Een heel ander Kyriegebed komt uit de
Argentijnse Missa Criolla (1964) van Ariel
Ramirez. De tekst is eenvoudig, (Señor ten
piedad de nosotros. Cristo ten piedad de
nosotros. Heer, heb mededogen met ons.
Christus, heb mededogen met ons), de
muziek is prachtig met bijzondere ritmes

Mariëtte Verkerk
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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The Passion 2021
The Passion is dit jaar vertrouwd én
vernieuwd: zo is er een zeer gevarieerde cast,
een virtuele processie en materiaal om thuis
door te praten over thema’s als vriendschap,
familie en gemis. Voor het eerst zullen tijdens
het evenement een aantal Nederlandse
vertalingen van Engelstalige hits te horen zijn.
Het paasevenement heeft het actuele thema
#ikbenervoorjou.
Thuis meebeleven
Dit jaar is Roermond de gaststad van The
Passion. Omdat fysieke aanwezigheid van
publiek in Roermond dit jaar vanwege corona
niet mogelijk zal zijn, wordt The Passion
interactiever en kan de kijker via
thepassion.kroncrv.nl onderdeel zijn van
de 11de editie van het paasevenement.
The Passion wordt op
Witte Donderdag 1 april live
uitgezonden om 20.30 uur
door KRO-NCRV op NPO 1,
NPO Radio 2 en NPO Start.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

16

Algemene informatie

Lage Zwaluwe

Terheijden – Wagenberg

Kerkgebouw:
Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe
tel. 0168 - 483359
Postadres: Weth. Dubbelmanstraat 10
4926 BS Lage Zwaluwe

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 1, Terheijden
Postadres: Postbus 64, 4844 ZH Terheijden
Scriba:
Mieke Vosmer - van Leeuwen
Acaciastraat 2, Made, tel. 0162 - 685646

Scriba:
Reina Faasen - Roest
Weth. Dubbelmanstraat 10, tel. 0168 - 483020

Bankrekeningnummers:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL73 RABO 0373 7298 47
t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente
Terheijden - Wagenberg

Bankrekeningnummers:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL40 RABO 0373 7073 55 of
NL77 RABO 0126 7069 56
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe

Bankrekening Diaconie:
NL96 RABO 0373 7392 30
t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente
Terheijden - Wagenberg

Bankrekening kerkblad:
NL40 RABO 0373 7074 52
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Bankrekening solidariteitskas:
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse
gemeente te Lage Zwaluwe
Bankrekening De Cantorij:
NL 96 RABO 0373 7428 19
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij
Bankrekening Diaconie:
NL74 RABO 0373 7105 26
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente
Lage Zwaluwe
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

COLOFON
Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten:
Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg
Het kerkblad verschijnt 11x per jaar
Afbeelding voorkant: ‘Intocht in Jeruzalem’
door ds. Anne-Marie van der Wilt
op pagina 6 is daar een meditatie bij

Kopij aprilnummer 2021 inleveren vóór 20 maart 2021
bij een van de redactieadressen - zie pagina 2
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