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Van de redactie
Het kerkelijk leven is door de coronapandemie flink overhoopgehaald. Kerkdiensten en vergaderingen
moesten plotseling online, andere ontmoetingen en activiteiten werden veelal stilgelegd. Nu er weer
meer mag, kunnen we langzaamaan uitzien naar Kerk-zijn na de lockdown, naar ‘normale’
kerkdiensten en ontmoetingen. We wensen u een mooie zomer!
De eindredactie,
Diane Breugelmans
Reina Faasen
Inhoud
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Zondag 01 augustus 2021
Negende zondag na Trinitatis

Kerkdiensten

Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg

Aanmelden kerkdiensten:

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: mw. J. van Hooijdonk – Buizer
uit Schelluinen
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: Gezamenlijk project 2021
Amnesty International werkgroep Drimmelen

Vanaf juli hoeft u zich alleen maar aan te
melden voor de gezamenlijke kerkdiensten,
dus niet meer voor de plaatselijke kerkdiensten. Om u aan te kunnen melden,
ontvangt u e-mail of brief. Er wordt nog wel
iedere week een presentielijst gemaakt die
na twee weken wordt vernietigd.

Zondag 08 augustus 2021
Tiende zondag na Trinitatis

Zondag 04 juli 2021

Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg

Vijfde zondag na Trinitatis

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. A.A. Rijken uit Oosterhout
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: De Voedselbank Made

Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg
Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: dhr. A. Verdoorn uit Lage Zwaluwe
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: KIA - Binnenlands diaconaat
Actie Vakantietas

Zondag 15 augustus 2021
Elfde zondag na Trinitatis

Zondag 11 juli 2021

Lage Zwaluwe
10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd
uit Geertruidenberg
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: Gezamenlijk project 2021
Amnesty International werkgroep Drimmelen

Zesde zondag na Trinitatis
Lage Zwaluwe
10.00 uur: ds. W. Bisschop uit Breda
Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. E. Fockens
Diaconiecollecte: Afriana Foundation

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe

Zondag 22 augustus 2021

Zondag 18 juli 2021
Zevende zondag na Trinitatis

Twaalfde zondag na Trinitatis

Lage Zwaluwe
10.00 uur: ds. M. Gilhuis
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: Gezamenlijk project 2021
Amnesty International werkgroep Drimmelen

Lage Zwaluwe
10.00 uur: mw. ds. M.L. Meijer
uit Wagenberg
Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: mw. G. Bijl uit Noordeloos
Diaconiecollecte: Afriana Foundation

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe

Zondag 29 augustus 2021

Zondag 25 juli 2021

Dertiende zondag na Trinitatis

Achtste zondag na Trinitatis

Lage Zwaluwe
10.00 uur: commissie eredienst

Lage Zwaluwe
10.00 uur: ds. M. Gilhuis
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: Kerk-TV

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. C. Nieuwenhuizen
uit Oosterhout
Diaconiecollecte: Stichting Vrienden van DHAN

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe
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De Verbinding
goed, maar soms haken ze in elkaar en
tuimelen over de weg. Opeens liggen ze stil.
Erg naar om te zien. Een enkeling moet de
koers verlaten. Er gaat een streep door de race
en de vreugde van het bereiken van de meet.
Het is een krachttoer om na zo’n val de draad
van het fietsen weer op te pakken. Het vereist
hard werken en grote discipline.
Het klinkt misschien raar, maar als ik mensen
spreek die zoeken naar wegen om hun leven
op de rails te houden of te krijgen, zie ik
allemaal moedige mensen die hard werken.
Een peloton harde werkers die er alles aan
doet om het leven weer te leven. Daar is
training, oefening en doorzettingsvermogen
voor nodig.
Het doorzettingsvermogen wordt gevoed door
drijfveren die mensen hebben. Een drijfveer is
wat je motiveert. Dat kan heel concreet zijn:
de draad van het leven weer oppakken met de
mensen die je lief zijn, je weer invoegen in je
werkkring, je hobby’s kunnen hervatten, thuis
kunnen zijn in je eigen omgeving.
Er zijn ook drijfveren die mensen overstijgen.
Mensen voelen zich verbonden met iets wat
groter is dan hun eigen leven. Voor de een is
dat God, voor de ander een gevoel dat er meer
is dan wat je kunt zien en pakken. En zo kan
spiritualiteit een bron van kracht en vertrouwen zijn. Deze bron voedt je doorzettingsvermogen. Mensen krijgen kracht omdat ze
met hun beleving en gevoelens bij God
terecht kunnen. Angst en hoop, schaamte
en aanvaarding, vreugde en verdriet kunnen
zij delen met God of met iemand die hen
overstijgt. “Ik doe wel m’n schietgebedjes”
vertelt een meneer en een vrouw zegt, terwijl
haar ogen omhoogkijken: “Hij heeft het met
mij wel druk deze dagen.” Mensen geven
woorden aan hun gevoel en dat lucht op.
En dat helpt bovendien om hun verhaal te
delen met familie en vrienden. Anderen
denken vooral aan liederen die troosten of
aan herinneringen van goede momenten,
die moed geven om door te gaan. In de stilte
van de herinnering en het gevoel bij een lied,
zijn ze stil. De rust die ervaren wordt, geeft
kracht om verder te gaan. Voor weer anderen
kan het harde werken even teveel zijn. Ze zijn
moe en kunnen even niet. Dan is het goed te
weten dat er mensen zijn die voor hen hopen
en bidden. Of, als dat nodig is, voor hen
zorgen en hen bijstaan.
Of uw drijfveren nu concreet zijn of meer
gevoels- en geloofsmatig zijn: een beroep
doen op die drijfveren vraagt vaak om
oefening. Telkens datgene doen wat u
ondersteunt, gaat niet vanzelf. Om een
wandeling te maken moet je wel je schoenen
aantrekken en uit je stoel komen; om te
bidden moet je wel tijd maken en je tot

Zondag 05 september 2021
Veertiende zondag na Trinitatis
Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg
Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd
uit Geertruidenberg
Diaconiecollecte: KIA - Werelddiaconaat
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Diensten in de Ganshoek
Lage Zwaluwe
De diensten worden gehouden in de ontmoetingsruimte van de Ganshoek. Deze
diensten zijn voor iedereen toegankelijk.
U bent van harte welkom!
Zondag 04 juli 2021
18.30 uur: dhr. P.A. Kraak
De collecte is bestemd voor de diaconie:
KIA – Actie Vakantietas
Zondag 25 juli 2021
18.30 uur: dhr. E.M.C. Orie
De collecte is bestemd voor de kerkvoogdij
Zondag 15 augustus 2021
18.30 uur: mw. P. Eestermans - Dudok
De collecte is bestemd voor de diaconie:
Gezamenlijk project 2021 Amnesty
International werkgroep Drimmelen
Zondag 05 september 2021
18.30 uur: dhr. E.M.C. Orie
De collecte is bestemd voor de kerkvoogdij
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ter overweging
Tour de force – een krachttoer
‘En nu zit ik hier’ of ‘Daar lig ik dan’ – hoor ik
weleens. Deze zin wordt uitgesproken met een
toon van verbazing, berusting of ergernis,
omdat iemand uit een vol leven met plannen,
contacten, werk of hobby’s is gehaald en
hardhandig tot staan is gebracht. Ziekte of
andere tegenslag, brengen denken en voelen
met enige vertraging en tegenzin tot stilstand:
‘En nu zit ik hier.’
Deze plotselinge stop doet me denken aan een
peloton wielrenners. De fietsers razen over de
weg naar hun doel: de finish. Meestal gaat het
5
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God richten; om …, vult u maar in: wie of wat
ondersteunt u? Hoe zet u zich daarvoor in?
Wat is uw doel?
Het zijn misschien lastige vragen, maar ze
vormen de oefening voor denken en voelen,
voor beleven en ervaren. Net zoals fysiotherapie de oefening is voor het lichaam. En
dan, na enige tijd en een stevige krachttoer,
kan het zijn dat u zegt: “Ik sta er weer!”

woorden samen, vullen elkaar aan en geven
diepte aan elkaars betekenis. In die zin is
genade (het cadeautje) pas compleet met
de betekenis van het andere woord (trouw,
ontfermend). Zo is het genade op 'pootjes'.
Dit was wat ik bedoelde en helderder had
moeten uitleggen. Maar ... ik hoorde ook hoe
iemand het beeld zo begreep, dat 'de pootjes'
onze eigen voeten zijn die daden van genade
kunnen brengen naar anderen. En dat vond ik
ook een mooie! Daar zijn dit soort beelden
voor. Om mee te nemen en zo in te vullen
dat je er wat mee kunt. Ik hoop dat het wat
raadselachtig beeld nu iets duidelijker is
geworden.

Bij de kerkdiensten
Zondag 18 juli
Het thema van deze dienst is:
‘Geloof, schaamte en leven’

Vrije dagen

In de lezing uit Marcus 5: 21 - 43 komen we
Jezus tegen die, op weg naar een doodziek
kind, opgehouden wordt door iemand die zich
durft te laten zien. Zij schaamt zich en toch
durft ze tevoorschijn te komen. Jezus nodigt
haar uit om zich uit te spreken. Als dat
gebeurt, gebeurt er een wonder: het wonder
van de aanvaarding. In de dienst zal ik ingaan
op hoe schaamte een rol speelt in het geloof.

De vakantieperiode (scholen, bouwvak, zomer)
staat voor de deur. Velen van ons maken
plannen voor deze dagen. Velen zullen blij
zijn dat ze eindelijk weer naar het buitenland
kunnen om te genieten van een vakantie
waar naar uitgekeken is. Anderen zullen later
weggaan of hebben het al achter de rug. Weer
anderen gaan niet op reis en blijven, om welke
reden dan ook, thuis. Wat uw situatie ook is,
ik hoop dat u een mooie en zonnige zomertijd
zult hebben. Voor wie op reis gaat: een fijne
tijd en behouden thuiskomst. Ga met God!

Zondag 25 juli
Het thema van deze dienst is:
‘Drukte, bidden en tegenwind’
In deze dienst komen we Jezus en zijn
discipelen tegen in de drukte van alledag.
En dan blijkt dat je soms wel even pas op
de plaats moet maken. Goed is het dan om
in en om je heen te kijken om verbonden te
blijven met waar je kracht uit haalt. Midden
in de vakantie staan wil stil bij wat ons kan
inspireren in ons leven van alledag.
We lezen Marcus 6: 45 - 52.

De vlag uit
Deze dagen zien we de tassen en vlaggen
gebroederlijk naast elkaar wiegen in de wind.
Met het zonnetje erop is het feest helemaal
compleet: jongeren en ouders (en de familie
en vrienden eromheen) zijn blij, omdat hun
kind het examen heeft gehaald. Grote vreugde
en opluchting. Een mijlpaal op een weg naar
volwassenheid en een plaats en rol in de
maatschappij. De toekomst staat open.
Als ouder weet je dat de weg nog lang is, als
kind is er de opluchting dat de tas even in de
kast kan. De vakantie lonkt. Daarna vervolgonderwijs, werk of een tussenjaar: er kan veel!
Hopelijk zijn er goede plannen gemaakt.
Van harte gefeliciteerd!
Anderen moeten verder met de teleurstelling
van een herexamen of, nog vervelender, een
niet gehaald examen. Even pas op de plaats,
dingen herhalen om ze beter onder de knie te
krijgen. Een deel van de weg moet over, maar
het zal niet hetzelfde zijn. Sterkte en goede
moed!

Een cadeautje op pootjes –
wat wilde je daar nou mee
zeggen?
Afgelopen zondag, 27 juni, ben ik voorgegaan
in Lage Zwaluwe. Het was mooi om er weer te
zijn. Na de dienst hoorde ik van een paar
mensen dat het niet helder was wat ik nou
bedoelde met 'Genade is als een cadeau op
pootjes'. Vooral dat 'op pootjes' was onhelder.
Blijkbaar ben ik iets te snel gegaan in mijn
uitleg. Wat ik in dit beeld probeerde te vangen,
was het feit dat genade (het woord 'chésed' in
het Hebreeuws) vaak samen genoemd wordt
met het woord voor 'trouw' of genade vormt
een paar met 'ontfermend'. Het paar, de
6
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Weer anderen zullen met de zichtbare vlaggen
en tassen beseffen, dat zijzelf of hun kinderen
niet dat moment zullen halen of behaald
hebben. Dat kan een pijnlijk besef zijn van hoe
ons leven soms ook anders kan lopen. Als dat
zo is, laat je dan niet het zicht ontnemen op de
betekenis die ieder mens voor een ander kan
hebben, wie je ook bent en hoe je weg ook
gaat. Moge het vertrouwen sterk zijn dat je
door God bent gezien en gedragen.

Taken kunnen worden overgenomen, zaken
overgedragen en opdrachten tijdelijk stopgezet. Nu is het wachten op de resultaten van
onderzoeken. Wachten totdat de medicijnen
gaan werken. Wachten op de genezing van de
wonden. Dat is je taak: wachten. De tijd
concentreert zich op wat er met jou gebeurt.
De tijd die aan thuis, familie, vrienden, werk,
hobby’s werd besteed, wordt nu aan jou
besteed omdat het nodig is, omdat je het nodig
hebt. Alles draait even om jou en misschien is
dat een lastig gevoel. Het kan lastig zijn omdat
tijd en stilte de onrust in jezelf zichtbaar kan
maken. Er is tijd en ruimte om na te gaan wat
belangrijk is in je leven, wat ertoe doet.
Een Clara vertelt me haar verhaal. Al vertellend wordt ze gewaar dat ze alsmaar aan het
rennen is, maar de samenhang in haar leven
mist. Het valt haar op dat ze dit in haar volle
leven geen probleem vindt. Nee, dat is het
niet. Ze heeft een goed leven, alles gaat op
zich goed. Maar nu ze een tijdje letterlijk stil
ligt, mist ze een basis waarop ze kan staan.
We spreken over wat voor haar belangrijk is,
over keuzes die ze maakt en over wat alles bij
elkaar houdt. Zij vertelt over mensen die haar
dierbaar zijn en over belangrijke overtuigingen.
Deze mensen en zaken zijn in de drukte van
haar leven op de achtergrond geraakt.
Lieve mensen die ze een tijd niet meer heeft
gesproken en aan wie ze weinig aandacht
besteedt. “Ik moet ze weer eens opzoeken!”
zegt ze. “Er is ook iets dat mijn leven overstijgt. Er is meer dan dit”, en ze wijst om zich
heen, “maar ik sta daar niet bij stil.” “Wat
dan?” vraag ik. “Ik denk aan God, maar ik vind
het moeilijk om daar woorden voor te vinden.
Het is er wel. God die alles overstijgt en toch
dichtbij is. Nu ik deze tijd heb, voel ik het.”
En ze vertelt verder hoe belangrijk haar familie
voor haar is. “Ja, die drie dingen, die geven mij
grond onder de voeten.” We praten verder
over wat familie, God en vrienden betekenen
voor haar. Ze vindt weer samenhang in haar
leven, waar ze zich eerder ‘versnipperd’
voelde. Nu kan ze weer staan.
Net als voor Clara, kan ook voor anderen de
tijd waarop je meer op jezelf bent teruggeworpen, een tijd zijn om samenhang in je
leven te vinden. Dat geeft een basis om op te
staan. Dan kun je weer gaan, nu met een
scherper oog voor wat jouw leven waardevol
maakt.

Pastoralia
Meeleven
In onze gemeente weten we van verschillende
mensen dat zijzelf of anders geliefden uit hun
naasten- en vriendenkring, zorgen hebben
over gezondheid en herstel. De een heeft per
ongeluk of gepland een ziekenhuisbezoek
achter de rug. Een ander is een langer
behandeltraject ingegaan in de hoop op
herstel, maar weet dat de toekomst ongewis
is. Weer anderen moeten verder met een
chronische aandoening met grote gevolgen
voor leven en welzijn.
Wat uw of jouw situatie ook is, weet dat onze
gedachten en gebeden bij jullie zijn. En als het
soms te stil wordt om je heen, laat het weten
aan mensen om je heen, aan iemand die je
spreken wil.
Veel sterkte en goede moed. Moge God je nabij
zijn in wat je kracht geeft, moed en troost.

Uit de pastorie
Rennen Stil

…

Staan Gaan

of: over wat corona - en andere
onverwachte zaken - met je kan doen
Ons leven kan vol zijn. We leven met overgave van de ene naar de andere activiteit of
verplichting die ons leven kleur geeft.
Sommige mensen zeggen dat ze rennen van
het een naar het ander, zo vol is alles. Voor
velen is dat, ondanks de verzuchtingen dat je
het druk hebt, goed te doen. Zo’n rennend
bestaan kan tot stilstand gebracht worden.
Opeens. Een beenbreuk, een val, een plekje,
een knobbeltje, operatie, pijn: iets vraagt
aandacht en moet worden onderzocht.
Dan sta je opeens stil. De verplichtingen,
die nergens voor konden wijken, blijken
boterzacht.

Hartelijke groet,
ds. Marijn Gilhuis
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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advies gaan voorzien. We schuwen daarbij ook
niet om bij moeilijke thema’s een helder advies
te formuleren. Het eerste advies van de
commissie zal in de gezamenlijke kerkenraad
van 29 juni 2021 gepresenteerd worden.

Bericht
van de Commissie Samenwerking

De Commissie Samenwerking nodigt ook
alle lezers uit om een bijdrage te leveren.
Heeft u goede ideeën om de samenwerking
te optimaliseren, mail ze aan Annette
Houtekamer: annettehoutekamer@gmail.com.
De commissie wil vanuit onze opdracht gestalte
geven aan het gemeente van Christus te zijn in
vieren, leren en dienen. Zo kunnen we in onze
samenwerking daadwerkelijk meerwaarde(n)
creëren voor onze beide gemeenten, de dorpen
en de wereld waarin we leven. In de volgende
kerkbladen zullen we u regelmatig informeren
over onze werkzaamheden.

De kerkenraden van Terheijden - Wagenberg
en Lage Zwaluwe zijn met het gezamenlijk
beroepen en aanstellen van onze predikant(en)
een intensieve samenwerking aangegaan.
In eerdere publicaties in dit kerkblad heeft
u daarover kunnen lezen.
Onze samenwerking is gebaseerd op eerdere
onderzoeken naar onder andere de beleidsplannen, de financiën, de eigen kracht,
draagvlak en vitaliteit van beide gemeenten.
Mooie inspireerde notities die alleen maar
uitnodigen om onze samenwerking samen
met onze predikant(en) verder uit te bouwen.

Vriendelijke groet,
de leden van de Commissie Samenwerking

Nu we voorzichtig uit de coronacrisis lijken
te komen en de mogelijkheden om de samenwerking uit te bouwen steeds weer makkelijker
realiseerbaar zijn, is een vervolgstap in de
samenwerking wenselijk.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Beide kerkenraden hebben dan ook besloten
om een ‘Commissie Samenwerking’ in te
stellen. De commissie heeft een opdracht
meegekregen om beide kerkenraden te
adviseren hoe we de samenwerking tussen
beide gemeenten kunnen intensiveren.
Een brede opdracht waarbij de commissie ook
zal adviseren over hoe wij onze gezamenlijk
beroepen predikanten nog beter kunnen
ondersteunen in hun werk in beide gemeenten.

Kringwerk
Gesprekkring SAMEN
De geplande activiteiten gaan
Vooralsnog niet door.
Meer informatie:
www.sameninhetwittekerkje.nl of
Edwin Vonk 06 - 52 04 68 06
SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie

In de Commissie Samenwerking zitten Joke
Geerse, Kees Groeneveld, Marja van der Lans,
Marijn Gilhuis, Nel Eestermans, Nelleke ten
Haaf, Wietske Brenters, Annette Houtekamer
en Ad Verdoorn. De commissieleden hebben in
dank hun opdracht aanvaard en zijn eind mei
voor een eerste verkenning bij elkaar
gekomen. Inmiddels hebben we drie bezielde
bijeenkomsten gehad waarbinnen we in een
eerste inventarisatie verschillende ‘speelvelden’
hebben benoemd waarop we de samenwerking
kunnen optimaliseren. Deze velden zijn: visie,
pastoraat, diaconaat, toerusting, kerk in het
dorp, vieren (boeien en binden), financieel,
bestuurlijk, juridisch en communicatie.
Uit onze enthousiaste gesprekken bloeien
tal van mooie ideeën op. We beseffen echter
dat niet alle adviezen aan de kerkenraden
direct opvolging kunnen vinden, er moeten
immers ook genoeg schouders zijn om de
adviezen uit te werken. Derhalve heeft de
commissie besloten tot een pragmatische
aanpak waarbij we de gezamenlijke kerkenraad periodiek van een nieuw uitvoerbaar

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Mededelingen Diaconie
Collecte
zondag 04 juli
KIA – Binnenlands diaconaat
Actie Vakantietas
Je zult maar elke zomer je
klasgenootjes op vakantie zien
gaan, terwijl jouw ouders geen
geld hebben om eropuit te trekken. Wat
duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke
rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een
tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit
kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer
deelt een groot aantal protestantse gemeenten
deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten
waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede
8
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helpt. Bent u niet in staat om de dienst te
bezoeken, dan kunt u uw bijdrage storten
op de rekeningnummers van de diaconie.
U kunt ook een vakantietas sponsoren.
Lees hierover in onderstaand artikel:

Collecte
zondag 18 juli,
01 en 15 augustus
Gezamenlijk project 2021 Amnesty
International Werkgroep Drimmelen
Meer informatie op pagina 13

Doe mee aan
Actie Vakantietas en
sponsor een tas

Collecte
zondag 25 juli
Kerk-TV

Op de vloer van mijn werkkamer staat het vol
met rode en groene tassen. Lege en inmiddels
gevulde. Samen met onze kleinkinderen van
10 en 12 overleg ik wekelijks over alles wat
we in die tassen gaan stoppen en waar we dat
het beste kunnen kopen. We willen graag voor
een dubbeltje op de eerste rang zitten, dus we
speuren naar leuke spulletjes die niet te veel
kosten en dat lukt aardig. De mooie stevige
katoenen tassen met een koord door de zoom
zodat ze ook als rugzak gebruikt kunnen
worden, gaan naar basisschoolkinderen uit
kwetsbare gezinnen, die niet met vakantie
gaan. De teller staat nu op 96 kinderen uit
de hele gemeente Drimmelen. We merken dat
u al heel goed meehelpt om de tassen gevuld
te krijgen. Voor ùw € 10,00 vullen wij die tas
met knutselspulletjes, buitenspeelgoed, een
tijdschrift of boekje. We hebben ook enkele
grotere sponsors gevonden. Eén sponsor zorgt
voor drinken en iets lekkers in alle tassen.
Van een andere krijgen we knutselspulletjes
en iemand gaf een tas met speelgoed en
spelletjes. Om de kinderen te laten weten dat
deze cadeautas niet uit de lucht komt vallen,
wordt er een kaart in de tas gedaan. Aan de
ene kant staat een tekening met de tekst
‘Fijne Vakantie’ en aan de achterkant komt
uw (voor)naam als u de actie hebt gesponsord.
Zo blijft de privacy gewaarborgd maar is de
actie niet helemaal anoniem. In de tas stoppen
we ook een kleurplaat en puzzelpagina. Alle
kinderen die dat willen kunnen die aan het
einde van de vakantie weer bij ons inleveren
en dan hebben we een prijsje voor de
verschillende leeftijdscategorieën.

Deze zondag is het doel van de diaconiecollecte: Kerk-TV. De afgelopen tijd hebben
velen van ons ervaren hoe fijn het is om de
kerkdiensten te kunnen volgen via Kerk-TV.
Nu vooral voor degenen die niet in staat zijn de
dienst bij te wonen. Natuurlijk brengt deze
manier van streaming extra kosten met zich
mee. We willen daarom deze collecte
bestemmen voor de Kerk-TV uitzendingen.
Collecte
zondag 08 augustus
De Voedselbank Made
In augustus wordt er weer gecollecteerd voor
de Voedselbank in de gemeente Drimmelen.
Ik las in het blad ‘Genoeg’ dat in 2020
ongeveer 160.000 mensen klant waren bij De
Voedselbank. De verwachting is dat dit aantal
in 2021 zou kunnen groeien tot 250.000. En
dat in ons rijke Nederland!
Niet zo lang geleden fietste ik door de straat
waar De Voedselbank in Made is gevestigd.
Er stond een vrachtwagen voor de deur en de
chauffeur was kratten met verse groenten aan
het uitladen. Door De Voedselbank ingekocht
of van een tuinder gekregen, het kan alle twee,
want de Voedselbank krijgt donaties in natura
van winkels en particulieren. Ik vroeg me af of
je wel volwaardige maaltijden voor 4 à 6
personen kunt koken van wat er in de voedselpakketten zit. Ook die vraag werd beantwoord
in het blad ‘Genoeg’.

De tassen worden verspreid in de week van
19 juli 2021. De komende weken gaan we ze
vullen en verdelen over de verschillende
dorpen. U kunt ons nog financieel ondersteunen. Voor een éénmalige bijdrage van
€ 10,00 kunt u zo’n rode of groene tas
sponsoren.

Jaap Jonkers werd als kind geadopteerd uit
Bolivia en dat maakte hem bewust van het
belang van kansengelijkheid. Hij schreef het
kookboek ‘Samen koken we sterker’, dat
inmiddels aan een tweede druk toe is. De
recepten zijn voor vier personen en bij elk
recept staan de kosten per persoon vermeld.
Met dit kookboek wil Jaap Jonkers iedereen
de kans geven op een lekkere en gezonde
maaltijd en tegelijkertijd aandacht vragen
voor de groeiende kloof tussen arm en rijk in
Nederland. Jaap Jonkers kookboek is gratis
te downloaden op Jaapjonkers.nu/kookboek/

Uw bijdrage kunt u storten op de rekening van
uw diaconie o.v.v. Actie Vakantietas, zie
rekeningnummers op pagina 10 of 17.
Hartelijk dank,
namens de diaconie en de kinderen,
Inge Berendsen
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Van Jaap Jonkers word ik zelf ook héél blij, al
zou ik natuurlijk het liefste willen dat we in dit
rijke Nederland geen Voedselbank nodig
hebben, omdat er meer dan genoeg is voor
iedereen. Helaas is dat niet zo daarom vraag
ik u opnieuw: Geef gul aan de collecte voor
De Voedselbank in Made … die heeft uw steun
hard nodig!

Bent u niet in staat om de dienst te bezoeken,
dan kunt u uw bijdrage storten op het
bankrekeningnummer van de diaconie.

Inge Berendsen

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

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 Terheijden
zondag 22 augustus
Afriana Foundation

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

Afriana Foundation is opgericht door de
Nederlandse Nicole van Elteren. Nicole runt
in Malawi een kindertehuis waar gemiddeld
zo'n 20 kinderen wonen. Voor meer informatie
kunt u op de website van Nicole kijken:
www.afrianafoundation.org

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!
Namens de gezamenlijke diaconieën,
Inge Berendsen en Annie Meijer

Collecte Terheijden
zondag 29 augustus
Stichting Vrienden
van DHAN
Meer informatie op pagina 13 - 14

Jaarrekening 2020
Lage Zwaluwe
In de kerkenraadsvergadering op 23 maart
2021 is de jaarrekening van het college van
diakenen over het jaar 2020 besproken en
goedgekeurd. De jaarrekening kunt u inzien
op de website van onze kerk:
www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl
onder het kopje ‘Anbi en Financiën’.
Mocht u vragen hebben over de jaarrekening
2020, dan kunt u contact opnemen met
Gonny van Steeg E: repel1@ziggo.nl

Collecte 5 september
KIA - Werelddiaconaat:
Ghana
Ghanese kerk leert mensen
lezen en schrijven
In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan
steeds meer kinderen naar school, maar zijn
veel volwassenen nog analfabeet. De school
was ver weg, ze moesten jong werken of
ouders vonden onderwijs niet nuttig. De kerk
in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en
schrijven in hun eigen taal. James Neindow
(24) geeft les in een van deze dorpen. Hij komt
iedere dag op de fiets, die hij van de kerk
kreeg. Het valt hem op hoe leergierig de
mensen zijn. Waarom willen Suale en Mirjam
zo graag leren lezen? Suale (32): “Dan kunnen
mensen me niet zo makkelijk voor de gek
houden.” Mirjam (27): “Ik wil de Bijbel lezen
en leren over gezondheid.” Samen zijn we de
kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt
u mee, zodat de Ghanese kerk meer mensen
kan leren lezen? Wat kan Kerk in Actie doen
met uw bijdrage?

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.
De afgelopen weken gingen de bloemen
als groet en bemoediging naar 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

€ 3,50:
een bijbel in eigen taal
€ 17,00: een schoolbord
€ 250,00: training nieuwe docenten
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Bloemengroet
Terheijden - Wagenberg

Lage Zwaluwe

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.

Kerk in beeld en geluid
Op de dag dat de
coronamaatregelen versoepeld worden, zit ik
achter de computer om deze bijdrage voor het
kerkblad te schrijven.
Een moeilijke tijd ligt achter ons en we
weten dat we er helaas nog niet zijn.
Moeilijke tijden brengen ook vaak mooie
dingen naar voren, denk aan de initiatieven
om naar elkaar ‘om te zien’, optredens in
de binnentuin van de Ganshoek en u kunt
vast nog meer verzinnen.
Naar de kerk gaan, was niet meer vanzelfsprekend hetgeen geleid heeft tot een
versnelling van de aanschaf van apparatuur
om kerkdiensten te kunnen streamen. Dankzij
een waardevolle tip hebben we hiervoor een
deel subsidie gekregen.
Inmiddels hebben de mensen met internet de
kerkdienst thuis kunnen volgen. We hebben
hiermee ook het tijdperk van de kerktelefoon
afgesloten. De kerkenraad wil de modernisering van de apparatuur in de kerk compleet
maken met de aanschaf van twee beeldschermen, waardoor we ook in de kerk
liederen en beeldmateriaal mooi kunnen
laten zien. Dit is een vervanging van de
beamer en het projectiescherm die al vele
dienstjaren achter de rug hebben.
Tijdens rouw- en trouwdiensten kan de
streaming ook ingezet worden, maar daar
zullen we wel een vergoeding voor moeten
vragen. Er zijn dan mensen nodig die zich
vrij moeten maken om de ‘streaming’ te
verzorgen en de apparatuur en abonnementen hiervoor kosten ook geld.
Ik hoop dat we met deze modernisering
een mooie aanvulling hebben gedaan om de
kerkdienst voor iedereen (denk aan ziekte,
tijdens vakantie, etc.) bereikbaar te maken.

Diaconale soep
in coronatijd
en verder ...
Met veel plezier begonnen Gerard, Inge,
Jasmijn, David en ondergetekende, toen het
coronavirus de kop opstak in maart vorig jaar,
met het ‘soepproject’. Zo’n 15 maanden
brachten we twee keer per week en later
wekelijks doosjes met soep, brood, een toetje,
fruit en een eigengemaakt baksel rond. Zoveel
mogelijk vers, uit eigen tuin en altijd zelf
gekookt of -gebakken. Zo’n 20 Terheijdenaren
konden we tot onze vaste soepgasten rekenen.
Over en weer beleefden we er veel goeds aan.
Gelukkig zijn de mensen, die dat willen, langzamerhand gevaccineerd en breekt er een
nieuwe tijd aan.
Per 1 juli stopt de diaconie met de soepservice.
Wel zijn Inge Berendsen en Gerard Kester van
plan op eigen gelegenheid tweewekelijks
belangstellenden van soep met lekkers te
voorzien. Neemt u hiervoor contact op met
Inge en Gerard tel: 0162 – 670 500.
Daarnaast zijn we als diaconie voornemens
maandelijks een koffie-/ soepochtend te
organiseren in het Witte Kerkje. We houden
u hiervan op de hoogte en hopen u vanaf
september welkom te heten voor koffie met
wat lekkers, een kom soep en een praatje.
Wordt vervolgd!

Ik wens u een hele fijne zomer toe,
Helma Orie

Voor nu wensen wij u een fijne zomer toe in
vrijheid en in goede gezondheid.

Jaarrekening 2020

Namens het soepteam en de diaconie: dank
voor uw vertrouwen en alle goeds gewenst!

Lage Zwaluwe
In de kerkenraadsvergadering op 18 mei 2021
is de jaarrekening van het college van
kerkrentmeesters over het jaar 2020
besproken en goedgekeurd. De jaarrekening

Joke Geerse
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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kunt u inzien op de website van onze kerk:
www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl
onder het kopje ‘Anbi en Financiën’.
Mocht u vragen hebben over de jaarrekening
2020, dan kunt u contact opnemen met
Dick van der Eijk E: dvandereijk@casema.nl

Schrijven
tegen onrecht 2021
We schrijven nog niet
vanuit het Witte Kerkje,
daarom krijgt u in juli - augustus
de brieven thuisbezorgd.

Collectebonnen

De komende tijd zijn er weer verschillende
collectes voor Amnesty. Dat is fijn. Ook al
konden we maandenlang niet zelf naar de
kerk en daar meedoen aan de collectes, toch
zijn uw bijdragen hard nodig want het werk
van Amnesty gaat wel gewoon door.
Eerst maar het goede nieuws: in december
2020 schreven we rond de Dag voor de
Mensenrechten voor verschillende jonge
mensen. Eén van hen was Paing Phyo Min
uit Myanmar. Phyo Min studeert geologie,
hij speelt gitaar en hij is lid van de Peacock
Generation: een groep jongeren die op
satirische wijze kritiek levert op van alles.
Na een optreden in april 2019 worden zeven
leden van de groep opgepakt. Zes van hen
worden dat najaar veroordeeld voor aanzetten
tot desertie van militairen en online lastercampagnes. De laatste van de groep wordt
vrijgesproken. Phyo Min krijgt zes jaar cel.
Op 17 april 2021 wordt Phyo Min met de
laatste twee andere leden van de groep
vrijgelaten. De rest kwam al eerder vrij.
Sinds de coup van februari 2021 probeert
het leger Myanmar nog verder in zijn greep
te krijgen. Duizenden demonstranten zijn
opgepakt en er vielen meer dan zevenhonderd doden. De protesten blijven doorgaan.
Eind juli begint hier de schoolvakantie. De
zomer is dan al een maand oud. Zelf ben ik
niet meer zo van het reizen en alle ongemakken van het onderweg zijn. Voor de dieren en
de tuinen is het ook prettiger als we lekker
thuisblijven waar alles bij de hand is en waar
we ons veiliger weten dan zeg eens wat: een
land als Egypte, bijvoorbeeld. Het schijnt er
mooi te zijn. Er is veel te zien, te doen en het
is er goedkoop.
Maar in Egypte zit ook journalist
Mohamed Salah vanwege valse
beschuldigingen al 20 maanden
in voorarrest. Mohamed werd in
november 2019 gearresteerd
vanwege verzonnen aanklachten
als ‘lidmaatschap van een
terroristische groepering’. Bijna
twee jaar later is zijn proces nog
steeds niet begonnen. In de gevangenis
werden Mohamed en dertien van zijn medegevangenen gemarteld. Ze werden naakt

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 – 48 44 71
of naar Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05
is voldoende.
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke
diensten in Terheijden worden gebruikt.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Dick van der Eijk

Terheijden – Wagenberg
Solidariteitskas en betaling De Verbinding
Hartelijk dank voor uw bijdragen aan de
Solidariteitskas.
Eveneens veel dank voor het tijdig betalen van
uw abonnement op dit kerkblad De Verbinding.

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
Het bedrag voor de bonnen maakt u over
op de bankrekening van het College van
Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke
diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Annette Houtekamer
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ondersteboven gehangen en geslagen met
knuppels.
Zo’n beeld blijft op mijn netvlies hangen.
Het is voor mij niet te rijmen met een gezellige
vakantie in een toeristisch vakantieresort in
Egypte.

Sutheesh’s vader was in het recente verleden
alcoholverslaafd en hij besteedde de helft van
z’n loon aan drank. Deze schrijnende situatie
werd erger toen COVID zich verspreidde over
Zuid-India. Het werk van ouders als dagloner
verdween ... geen inkomsten meer. Daardoor
kon het gezin niet meer voldoen aan de
primaire levensbehoeften zoals het kopen van
bruikbare kleding en gezonde voeding. Daar
kwam nog bij dat het onderwijs van de drie
kinderen werd stopgezet door de overheid
vanwege de pandemie. De bijlesdocent van
dit DHAN-satellietcentrum begon toen met
het bezoeken van alle leerlingen van de
nascholing. De urgentie om de kinderen en
hun families in beeld te houden was groot
omdat dit een manier is om het onderwijs door
te laten gaan. Daarnaast is hygiënetraining
gegeven om het risico op verspreiding van
het virus te verkleinen. Doordat de docent naar
het huis van de Sutheesh en zijn broers ging
waren ze in staat verder te gaan met de lesstof
van hun schooljaar tijdens de lockdown. Naast
onderwijs zorgde de docent voor morele steun
aan het gezin en hulp bij toegang tot primaire
levensbehoeften. Momenteel gaat het weer
wat beter met de kinderen en studeren ze
elke dag. Met de wekelijkse examens die het
satellietcentrum tijdens de pandemie instelde,
bleef Sutheesh actief en leerde hij nieuwe
onderwerpen buiten de lesstof van school. Dit
zien de docenten terug in zijn leergierigheid
en enthousiasme. De focus van zijn leerprogramma ligt nu op basisvaardigheden
zoals lezen en schrijven. Dit heeft zijn
taalvaardigheid in Tamil en Engels aanzienlijk
verbeterd. Naast de basisvaardigheden richt de
nascholing zich op Sutheesh’s zelfzorg, hygiëne
en motivatie om hier zelfstandig in te worden.
Verder kan Sutheesh via de nascholing meedoen aan buitenschoolse activiteiten zoals
beweging. Hij is erg fanatiek in Silambam,
een Indiase krijgskunst. Later wil Sutheesh
graag politieagent worden want hij wil zijn
steentje bijdragen aan de samenleving.

Inge Berendsen,
contactpersoon Amnesty International
Werkgroep Drimmelen
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Stichting Vrienden van DHAN
We stellen u een leerling voor uit het
satellietcentrumproject. Zijn naam is
Sutheesh. Hij zit in de 5de klas van
overheidsschool in het dorpje
Veelinayakkanpatty:
Zijn vader, Aandi, werkt als logistieke dagloner
bij het in- en uitladen van vrachtwagens. De
moeder van Sutheesh heet Eswari en is ook
dagloner. Het bijzondere aan het huwelijk van
zijn ouders is dat ze met elkaar zijn getrouwd
omdat ze van elkaar houden (love marriage).
De beide families van Aandi en Eswari waren
het hier niet mee eens omdat ze niet uit
dezelfde kaste komen. Met als gevolg dat de
ouders van Sutheesh niet meer op hun families
konden terugvallen. Ze zijn in een eigen huis
gaan wonen zonder de familie, wat zeer
ongebruikelijk is op het platteland van India.
De ouders zijn beide dagloners wat betekent
dat ze elke dag afhankelijk zijn van werkaanbod zonder enige vorm van zekerheid
of contract. Of er werk is, hangt af van het
seizoen en andere omstandigheden zoals
COVID. U begrijpt dat het gezin een grote
inkomensonzekerheid kent.
Sutheesh heeft twee oudere broers. Zijn
oudste broer heet Manoj en zit in de 10de klas.
Door de onzekere inkomsten van ouders werkt
Manoj, naast school, in een katoenfabriek. Zijn
tweede broer heet Manickam en zit ook in de
10de klas. Het gezin woont in een klein huisje
met de nodige gebreken. Wanneer het
regenseizoen begint lekt het binnen door
de grote hoeveelheden regen die dan valt.

Helpt u mee DHAN het verschil te maken?
Doneer dan op het bankrekeningnummer
dat hieronder staat vermeld of tijdens
de collecte op zondag 29 augustus!
Van harte dank voor uw hulp,
Annette Houtekamer
www.vriendenvandhan.nl
info@vriendenvandhan.nl
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Sutheesh voor zijn huis
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Ingezonden

Muziek Rubriek
Verhuizing

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.

Beste Gemeenteleden,
Zoals wel velen van u weten zijn wij verhuisd
naar Schoonhoven, onze geboortestad.
Sinds 20 april wonen we daar in een
appartement met een gemeenschappelijke
grote tuin met in het midden een aangelegde
jeu de boules baan! Rondom ons veel groen
waterpartijen en dicht bij het centrum. Gezien
de beperkingen die Jan na het herseninfarct
mei 2021 heeft overgehouden, is dit wel een
ideale woonsituatie. De mogelijkheid dat hij
zich min of meer zelfstandig kan verplaatsen
zowel binnen als buiten is een vooruitgang!
Na 50 jaar weer terug naar Schoonhoven!
Natuurlijk is er veel
veranderd maar het
karakter van de stad met
de historische panden het
Waaggebouw, het Stadhuis
met zijn carillon het Zilverhuis, klokkenfabriek en de
grote Hervormde Kerk is nog steeds behouden.
Mede dat onze dochter in Bergambacht woont
en diverse familieleden in de directe omgeving
geeft dat ook wel een fijn gevoel bij
calamiteiten. Maar terugkijkend naar 50 jaar
Brabant waarvan
45 jaar in Terheijden en 5 jaar in Oosterhout
is de langste tijd van ons leven.
Al die jaren, en zeker Jan, actief bij de kerk
betrokken. Plaatselijk maar ook regionaal en
landelijk waren er taken die hij belangrijk
vond. Wat fijn dat uiteindelijk de samenwerking met de huidige kerken tot stand is
gekomen. Wij wensen u allen die daar actief in
zijn veel wijsheid en succes. Hopelijk dat ook
de zanggroepen na de vakantie weer mogen
starten om het zingen in de kerken weer te
ondersteunen.
Wij zijn ingeschreven bij de kerkelijke
Gemeente de Hoeksteen schuin tegenover
ons appartement. We hebben nu steeds via
livestream deelgenomen aan het kerk-zijn
en dat geeft ons een goed gevoel bij die
gemeente aan te sluiten. Ze hebben ook een
cantorij en wie weet daar in de toekomst ook
bij te kunnen gaan zingen. Zo proberen we
weer wat activiteiten met de mogelijkheden
die er zijn wat op te bouwen.

Gospel,
in de ziel gegrift
In mijn kinderjaren hadden we thuis een
aantal platen. Het waren er niet veel. Maar het
weinige dat we hadden draaiden we vaak. Eén
langspeelplaat had een gele hoes en daarop
prijkte de een zwart-wit foto van een vrouw
met hoog opgestoken haar. Haar naam stond
ernaast: Mahalia Jackson. Die plaat draaide
ik regelmatig en zong fonetisch mee. Geen
idee waarover de liedjes gingen, maar het was
heerlijke muziek. Ik zat naast de platenspeler
en probeerde in de tijd dat de plaat duurde een
puzzel van 250 stukjes te leggen. Later
begreep ik waar Mahalia Jackson en andere
gospelzangers over zongen. Liederen van
hoop, kracht, protest en bevrijding - of het nu
was in deze tijd dan wel als voor ooit in het
paradijs.
In deze traditie kwam ik een tijd geleden de
vrouwengroep Sweet Honey in the Rock
tegen. Een collega maakte me erop attent.
Schitterende muziek. Vooral de het eerdere
werk van deze vrouwengroep spreekt me aan.
Mooi om te horen hoe de boodschap van liefde
en bevrijding uit de Bijbel uitgedragen wordt.
Het is mooi dat ons nieuwe liedboek een paar
liederen uit de gospeltraditie opgenomen heeft.
Als ik ze zing, zie ik mezelf als jongetje zitten
naast de platenspeler en voel de troost en de
schoonheid van de liederen!
Ds. Marijn Gilhuis
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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De Verbinding
Gelukkig kunnen we terugkijken op een hele
fijne tijd wonen in Brabant maar zeker ook met
heel veel mensen die we hebben ontmoet op
welke manier dan ook. Heel veel mensen zijn
op je pad gekomen in die jaren en daar hou je
ook herinneringen aan over.
Ook juist in de periode dat we met ziekte te
maken kregen en dat we overspoeld zijn met
kaarten/telefoontjes/apps van zoveel mensen.
Onze dank, nogmaals, is groot voor al die
kontakten.
Lieve groet, Jan en Ria Buys
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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Algemene informatie

Lage Zwaluwe

Terheijden – Wagenberg

Kerkgebouw:
Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe
Postadres: Weth. Dubbelmanstraat 10
4926 BS Lage Zwaluwe

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 1, Terheijden
Postadres: Postbus 64
4844 ZH Terheijden

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

Scriba:
Mieke Vosmer - van Leeuwen
Acaciastraat 2, Made, tel. 0162 - 685646

Bankrekeningnummers:

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

Bankrekening kerkblad:
NL40 RABO 0373 7074 52
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 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
Kopij septembernummer 2021 inleveren vóór 20 augustus 2021
bij een van de redactieadressen - zie pagina 2
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