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Predikant: 

Ds. Marijn Gilhuis 
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E: marijngilhuis@gmail.com 
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Voorzitter: Helma Orie - de Jong 
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T: 0168 - 48 34 26 

E: helmaorie1@gmail.com 
 

Scriba: Reina Faasen - Roest 

Weth. Dubbelmanstraat 10, 4926 BS Lage Zwaluwe 

T: 0168 - 48 30 20 of 06 - 15 32 55 81 

E: faasen-roest@hetnet.nl 

 

Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg 

E:  info@pkn-terheijdenwagenberg.nl 

W: www.pkn-terheijdenwagenberg.nl 
 

Voorzitter: Mariëtte Verkerk 

Garsdries 3, 4844 RN Terheijden 
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E: mariette177@gmail.com 
 

Scriba: Mieke Vosmer - van Leeuwen 
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  Redactieadressen 
 

Kopij kerkblad oktober 2021 inleveren vóór 20 september 2021: 
 

Voor Lage Zwaluwe bij: 

Reina Faasen 

e-mail: kerkblad@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
 

Voor Terheijden – Wagenberg bij: 

Diane Breugelmans 

e-mail: gemeentenieuws@pkn-terheijdenwagenberg.nl 
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  Van de redactie 
 

Op zondag 12 september 2021 maken we de start van het nieuwe seizoen met een gezamenlijke 

dienst en een activiteit in Lage Zwaluwe. Startzondag heeft iets van: klaar voor de start, we gaan aan 

de slag. Een nieuw seizoen waarin het realiseren van het verder samengaan van de beide gemeenten 

een hoofdrol speelt. Het thema voor deze zondag is daarom: ‘Samengaan: daar zit muziek in!’  

We gaan ons ervoor inzetten: met kracht en creativiteit, met de moed om dingen te veranderen,  

met wijsheid om dingen te accepteren én het vertrouwen dat alles goed zal komen. 

Wij wensen u een inspirerend nieuw seizoen! 

 

De eindredactie, 

Diane Breugelmans 

Reina Faasen 
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  Kerkdiensten 
 
 

Aanmelden kerkdiensten: 
 

Voor de gezamenlijke dienst op zondag  

5 september in Terheijden en voor de 

gezamenlijke startdienst en activiteit op 

zondag 12 september in Lage Zwaluwe  

vragen wij u om u aan te melden. U ont-

vangt daarover een e-mail of een brief. 
 

Vanaf zondag 19 september hoeft u niet 

meer aan te melden, ook niet bij gezamen-

lijke diensten. Er wordt wel iedere week een 

presentielijst gemaakt die na twee weken 

wordt vernietigd. Het zou dan wel kunnen 

voorkomen dat het maximale aantal kerk-

gangers bereikt wordt en we u moeten 

teleurstellen. Gelukkig hebben we nu ook de 

mogelijkheid om thuis via de Kerk-TV de 

dienst te volgen. 
 

Zingen tijdens de kerkdiensten: 

Voorlopig wordt alleen het slotlied mee-

gezongen. Op dit moment neemt het aantal 

besmettingen nog niet af en ook is er geen 

goede ventilatie mogelijk tijdens de dienst. 

Wel wordt er regelmatig gezorgd voor voor-

zangers. In de kerkenraadsvergadering op 

dinsdag 14 september gaan we beslissen of 

we gaan versoepelen. 
 

 

 

Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 

- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 

Annette Houtekamer, tel. 076 – 587 0320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 

Terheijden, neem dan contact op met  

Reina Faasen, 0168 – 483020. 

In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 

U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  

06 - 81893074 

 

 
 

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 

 

Zondag 12 september 2021 
 

 

Vijftiende zondag na Trinitatis 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. M. Gilhuis 

Startzondag + aansluitend een activiteit 

rond de kerk en in Ons Belang 

Gezamenlijke dienst 

Diaconiecollecte: KIA – Noodhulp 

 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 

 
 

Zondag 19 september 2021 
 

 

Zestiende zondag na Trinitatis 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk 

Gezamenlijke dienst 

Diaconiecollecte: VluchtelingenWerk  

       Drimmelen 
 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 

 
 

Zondag 26 september 2021 
 

 

Zeventiende zondag na Trinitatis 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: dhr. E.M.C. Orie 

    dhr. D. van den Berg 

Oecumenische viering Vredesweek 

Diaconiecollecte: KIA - Vredeswerk 

 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: mw. ds. J.C.M. van de Wilt  

uit Lage Zwaluwe 

In gebruik nemen van de nieuwe  

liturgische kleden 

Diaconiecollecte: KIA - Vredeswerk 
 

 

Zondag 03 oktober 2021 
 

 

Achttiende zondag na Trinitatis 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 

 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: mw. I. Verberk uit Giessenburg 

Gezamenlijke dienst 

Diaconiecollecte: Gezamenlijk project 2021 

Amnesty International werkgroep Drimmelen 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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  Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

De diensten worden gehouden in de ont-

moetingsruimte van de Ganshoek. Deze 

diensten zijn voor iedereen toegankelijk.  

U bent van harte welkom! 
 

Zondag 05 september 2021 

18.30 uur: dhr. E.M.C. Orie 

De collecte is bestemd voor de kerkvoogdij 
 

Zondag 26 september 2021 

18.30 uur: ds. M. Gilhuis 

De collecte is bestemd voor de diaconie:  

KIA - Werelddiaconaat 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Ter overweging 
 

Met twee woorden spreken 

bij Johannes 9: 1 - 5 
 

Goed en kwaad overkomt ons allen op z'n tijd 

in verschillende soorten en maten. In de loop 

van ons leven zijn we prima in staat om wat 

ons overkomt op te vangen en te verteren, 

andere keren lukt dat niet goed. Daarbij  

zetten we alles in wat we van nature hebben 

meegekregen en wat we hebben geleerd. 

Eén van de dingen, die we hebben meege-

kregen of ontwikkeld, is ons geloof. Verhalen  

en beelden over God. Hoe God op ons leven 

betrokken is, helpt ons om het goede en het 

kwade, dat we ervaren, te plaatsen. Zolang  

de wisselingen in het leven passen binnen ons 

vermogen om daarmee om te gaan, blijft het 

misschien overzichtelijk en duidelijk. Lastiger 

wordt het als er uitschieters zijn naar het 

goede of het kwade. Dan is verwondering of 

verschrikking ons deel. De verwondering is  

nog het beste te plaatsen: het mooie, het 

goede, de dankbaarheid kunnen we vaak  

goed rijmen met wat we geloven. Het goede 

kan een teken zijn van Gods licht en nabijheid. 

Het goede bevestigt ons bestaan, de samen-

hang van ons leven en de wereld om ons heen. 

Het zijn momenten als grond onder onze 

voeten. Ze geven ons leven vleugels en kracht. 

Als het kwade, het pijnlijke, het lijden ons deel 

is, kan het zijn dat onze ervaring niet meer 

past in het kader waarin ons leven dragelijk is. 

Ons levenskader kraakt en piept. Het zinvolle 

leven valt uit elkaar en we raken uit balans. 

Het leven begrijpen we niet en we weten niet 

waar we het zoeken moeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Als dingen ons verrassen of van ons stuk 

brengen, proberen we grip te krijgen op de 

situatie. Eén van de manieren om dat te doen, 

is om wat gebeurt te kaderen, te verklaren. 

De discipelen proberen dat ook te doen als ze 

de blinde man zien: ‘Heeft hij gezondigd of zijn 

ouders?’ Zo’n rampspoed als blindheid moet 

toch érgens vandaan komen. Als we dát weten, 

hebben we het opgelost, lijken ze te denken. 

Jezus doorbreekt deze redenering: noch de 

man, noch z’n ouders zijn verantwoordelijk 

voor die blindheid. 

Hierboven heb ik de twee uitersten neergezet 

(als het goede of het kwade ons deel is). Het 

lastige is dat ze dikwijls tegelijk en vermengd 

op ons af komen. Te midden van de moeite  

die we ervaren, kunnen er dingen zijn die ons 

helpen en steunen. Of het gaat een tijdje  

goed en dan gebeurt er weer wat dat de boel 

omgooit. Soms is het lastig met die wisselingen 

om te gaan.  Hoe vinden we weer orde in de 

chaos van de gebeurtenissen? Eén van de 

manieren voor mij is om met twee woorden te 

blijven spreken (of dat te proberen althans). 

Daar bedoel ik mee dat er soms narigheid is 

dat ons raakt of overkomt. Maar dat is niet  

het enige. Naast het moeizame dat er is, zijn 

er dingen die wél goed gaan. Dingen, die te 

midden van de moeite, mooi zijn, troostrijk, 

hartverwarmend, opbouwend. En ja, het één 

(de moeite, de pijn) kun je niet wegstrepen 

met het andere (het mooie, het troostrijke).  

Ze staan naast elkaar. Het ene is er, maar ook 

het andere. Zoals iemand me vertelde, toen  

hij worstelde met een ernstige lichamelijke 

aandoening: “Ik zie op tegen de terugkerende 

behandeling, maar ik ben blij als ik ’s middags 

terug van het ziekenhuis in de tuin kan zitten 

en genieten van de natuur om me heen”.  

Als ik dit verbind met wat ik geloof, dan leg  

ik beide ook aan God voor: de verwarring, de 

vragen of de pijn vanwege de moeite die er is.  

Woorden als ‘Ziet u dit God? Ik kan het even 

niet bolwerken. Ik deel het met u. Hoor mij!’.  

Als ik dat zo doe, ervaar ik ruimte (soms meer, 

soms minder) om oog te hebben voor het 

goede dat er ook is: de nabijheid van wie mij 

lief is, een vriendelijk woord, een mooi lied,  

de stilte die me goed doet. Voor mij is dat met 

twee woorden spreken. Het kwade benoemen,  

in het Licht zetten, en het goede omarmen. 
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  Bij de kerkdiensten 
 

Lage Zwaluwe  

zondag 12 september 

Startzondag: 

‘Samengaan: daar zit 

muziek in!’ 

 

Op zondag 12 september vieren we de 

startzondag! De dienst staat in het teken van 

het samengaan van onze gemeenten. In de 

viering willen we vieren dat we samen kerk 

kunnen zijn. De vereende krachten van Lage 

Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg geeft 

onze gemeenten inspiratie en nieuwe energie. 

We lezen Psalm 148; Johannes 2: 1 - 11; 

Handelingen 2: 43 - 47. 
 

De dienst zal van 10.00 - 11.00 uur zijn, 

daarna is er een programma tot (ongeveer) 

14.00 uur. Op pagina 7 leest u meer over  

deze zondag. 

 

Terheijden 

zondag 26 september 

Themadienst:  

‘De kleuren van het 

liturgisch jaar’  

 

Op zondag 26 september staat er in Terheijden 

een kerkdienst gepland waarin de vier nieuwe 

liturgische kleden in gebruik worden genomen. 

Zoals u inmiddels weet, is aan mij de opdracht 

gegeven om voor de prachtige kerkzaal in het 

Witte Kerkje antependia te maken, passend bij 

wie jullie als gemeente zijn. Met heel veel 

plezier heb ik afgelopen tijd aan deze kleden 

gewerkt. De ontwerpen zijn tot stand gekomen 

naar aanleiding van een inspirerend gesprek 

dat ik voerde met een aantal gemeenteleden in 

mei. Over de ontwerpen en betekenis van de 

symboliek vertel ik nog niet in dit stukje maar 

wil daar graag op in gaan tijdens de kerkdienst 

op 26 september. In deze themadienst staan 

de kleuren van het liturgisch jaar centraal en 

ga ik in op de geschiedenis en betekenis 

daarvan. De nieuwe kleden zullen worden 

getoond en er zullen Bijbelteksten en liederen 

klinken die allen betrekking hebben op de 

liturgische kleuren en het liturgisch jaar.  

De mensen die aanwezig waren tijdens de 

voorbespreking zullen ook meewerken aan  

de viering 

U en jullie zijn van harte uitgenodigd mee te 

vieren rond de kleuren van het liturgisch jaar 

in de kerk zelf of thuis via kerkdienst gemist. 
 

Met een hartelijke groet,  

Ds. Anne-Marie van der Wilt 

   Gelezen 
 

Alain Verheij: God en ik 

Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt 

leren van de Bijbel. 
 

Alain Verheij schreef dit boek in 2018 en ik ben 

er nieuwsgierig naar geworden op basis van de 

titel. Het is een boeiend boek. Alain vertelt in 

een pakkende stijl hoe hij steeds meer door  

’t geloof geboeid raakt.  

Al vertellend gaat hij langs levensthema’s die 

hij naast verhalen en personen uit de bijbel 

neerzet. Hij biedt zo een mooi zicht hoe de 

Bijbel en levensthema’s van jongvolwassenen 

in deze tijd elkaar raken. 

 

 

 

Twee spreuken 
 

‘Vader in de hemel,  

wanneer de gedachte aan U in ons hart 

ontwaakt, laat haar dan niet ontwaken als 

een angstige vogel … maar als een kind dat 

wakker wordt met een hemelse glimlach.’ 
 

Søren Kierkegaard 1813 - 1855 

 

‘Wees een heldere vlam voor mij,  

Wees een begaanbaar pad onder mij, 

Wees een leidende ster boven mij, 

Wees een waken oog achter mij, 

Vandaag, morgen, voor altijd.’ 
 

Sint Colmbia ca. 512-597 

 

 
 

  Omzien naar elkaar 
 

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar  

hen die moeilijke tijden doormaken. 

Gemeenteleden, mensen die ons lief zijn of 

wijzelf. Van verhalen of omdat we zelf getuigen 

zijn van wat mensen overkomt, weten we waar 

nood is, weten we wie onze woorden en 

gebeden goed kunnen gebruiken.  

Laten we hen noemen in onze gebeden, hen 

hooghouden in onze gesprekken en als het 

binnen onze macht ligt, hen bijstaan met 

woord of gebaar. Dat we niet uit Gods genade 

vallen, maar gedragen worden door elkaar.  

Moge God u en uw naasten nabij zijn en Gods 

Licht schijnen voor wie leven in de schaduw en 

donkerte. 
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Mocht het nodig zijn, horen de leden van de 

kerkenraad en ikzelf graag wanneer u namen 

weet van mensen die onze aandacht nodig 

hebben. 
 

Alles goeds en Gods vrede in uw huis en 

leven.  
 

  

 
 
Startzondag 

 

Samengaan! 
 

Op zondag 12 september vieren we onze 

startzondag. Het thema is: ‘Samengaan: daar 

zit muziek in!’. We zullen tijdens de dienst en 

in het programma erna, het samengaan van 

onze gemeenten centraal stellen. We vieren 

het gemeente zijn en ons geloof in de dienst  

en daarna nemen ruim de tijd om elkaar te 

ontmoeten. Het programma zal plaatsvinden  

in Lage Zwaluwe, rondom de kerk en in ‘Ons 

Belang’. Na de dienst drinken we met elkaar 

koffie, er zal voor wat lekkers erbij gezorgd 

worden. Daarna beginnen we met ons pro-

gramma dat door zal gaan tot 14.00 uur.  

Tijdens dat programma zullen we elkaar 

ontmoeten, op verschillende manieren.  

We hopen daarbij op mooi weer, zodat we, 

vanwege de coronamaatregelen, buiten de 

ruimte hebben om letterlijk met elkaar op  

stap te gaan. In groepjes en paren zullen  

we met vragen en taken op stap gaan.  

Tot slot verzamelen we ons weer bij  

‘Ons Belang’ en delen de ervaringen.  
 

We zijn het programma nog verder vorm  

aan het geven, maar het belooft een activiteit 

te worden waarin we ruimte maken om het 

samengaan van beide gemeenten te verkennen 

en naar de toekomst te kijken. Zodra er meer 

informatie over het programma bekend is, 

komt het op de websites van de beide 

gemeenten of per e-mail of per brief  

naar u toe. Het is fijn als u erbij kunt zijn!  
 

Wat de lunch betreft, is het mooi als iedereen 

wat te eten meeneemt voor onderweg.  

Wij zorgen voor drinken en soep.  

Graag tot 12 september! 
 

  Uit de pastorie  
 

Samengaan! 
 

Ik zie uit naar het begin van het seizoen. Dit 

seizoen gaan we verder vormgeven aan de 

samenwerking tussen beide gemeenten.  

Daar starten we ook mee, zoals u in de kolom 

hiernaast kunt lezen. Voor mij is het samen-

werken van beide gemeenten vanzelfsprekend. 

We zijn één gemeente. Tegelijk begrijp ik goed 

dat dat voor wie opgegroeid is in de ene of de 

andere plaats, of daar al lang actief deelneemt, 

het lastig kan zijn om opeens een andere 

gemeente erbij te hebben. Dat kan ook niet 

zomaar denk ik. We zullen naar elkaar toe 

moeten groeien, in elkaar moeten investeren 

en we zullen samen activiteiten ondernemen. 

Al doende groei je naar elkaar toe. Samen 

vieren, samen acties ondernemen, elkaar 

ontmoeten bij activiteiten en groepen. De 

ervaringen in de kerkenraden en de 

verschillende commissies en groepen zijn 

daarbij veelbelovend. Met de Commissie 

Samenwerking en de kerkenraden gaan we 

plannen maken hoe de samenwerking steeds 

verder vorm kan krijgen.  
 

Met de startzondag geven we een vervolg aan 

de weg van elkaar verder leren kennen en de 

handen in een slaan. Graag tot dan! 
 

Hartelijke groet, 

Ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Agenda  
 

september 2021 

08 
Gezamenlijk 

moderamen 
14.00 

Consistorie 

Lage Zwaluwe 

09 Bijbellezen 
09.00 – 
10.00 

Consistorie 
Lage Zwaluwe 

14 
Gezamenlijke 

kerkenraad 
19.30 

Ons Belang 

Lage Zwaluwe 

16 Bijbellezen 
09.00 – 
10.00 

Consistorie 
Lage Zwaluwe 

21 

Bijeenkomst 
bezoekmede-
werkers / 
contactpersonen 

19.30 
Ons Belang 
Lage Zwaluwe 

23 Bijbellezen 
09.00 – 
10.00 

Consistorie 
Lage Zwaluwe 

30 Bijbellezen 
09.00 – 
10.00 

Consistorie 
Lage Zwaluwe 

oktober 2021 

04 
kerk 
schoonmaken 

09.00 Lage Zwaluwe 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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  Kringwerk  
 

Gesprekkring SAMEN 
 

Agenda SAMEN - september  
 

03  Een goed gesprek – met diepgang 

07  Een goed gesprek – tijdens eten 

10  Een goed gesprek – in stilte 

14  Een goed gesprek – met diepgang, 

  ochtendgroep 
 

Locatie: het Witte Kerkje, zij-ingang 

Tijdstip: goed gesprek van 19.30 - 21.30 uur 

ochtendgroep 09.30 - 11.30 uur 

samen eten 17.30 uur 

Kosten: geen, vrijwillige bijdrage voor koffie  

    en thee, samen eten € 5,00 
 

Meer informatie: 

www.sameninhetwittekerkje.nl of  

Edwin Vonk 06 - 52 04 68 06 
 

SAMEN:  

ontmoeting, zingeving en inspiratie 
 

We ontmoeten u graag! 

 

Lieve mensen, 
 

We gaan weer beginnen! 

Vanaf september komen alle bekende avonden 

en ochtenden weer voorbij. Gesprek met diep-

gang, reflectie/stilte avond en samen eten.  

Dus we gaan weer lekker filosoferen, luisteren, 

eten, ontmoeten, nadenken, voelen, verbin-

den, inspireren en met elkaar, onszelf en het 

leven bezig zijn. Ook zijn er nieuwe ideeën, 

daarover later meer. Eerst maar weer op-

starten. Zolang de 1,5 meter maatregel nog 

geldt werken we met aanmelden vooraf en  

is er een maximum qua aantal plaatsen.  

Dus als je wilt komen, meld je aan!  

Dat kan door te e-mailen naar: 

welkom@sameninhetwittekerkje.nl  
 

Het is weer even geleden dus hieronder een 

korte samenvatting van wat we op de avonden 

/ochtenden doen: 
 

Een goed gesprek met diepgang 

Met elkaar in gesprek over het leven en de 

ervaringen en vragen die dat met zich mee-

brengt. Elk thema is bespreekbaar, input komt 

vanuit jullie. Waar wil je het over hebben, wat 

houdt je bezig? Waarbij we vooral de diepgang 

zoeken, dus wat betekent het voor jou en/of 

de ander, wat is het effect op ons of jouw 

leven en waarom zijn de dingen zoals ze zijn. 

Discussies over onderwerpen en meningen 

uitwisselen blijven we zoveel mogelijk van  

weg, het gaat om de diepgang.  

Deze bijeenkomsten zijn open avonden. Dus 

geen vaste groep en geen plicht iedere avond 

te komen. Je komt als je behoefte hebt.  
 

Reflectie/stilte avond 

Met elkaar een half uur in stilte in de kerk 

zitten. We komen kort samen in de tuinzaal 

achter in de kerk en gaan dan met elkaar naar 

de kerk. Na een half uur kun je nog wat blijven 

drinken en kletsen, of je gaat direct naar huis 

en neemt de stilte mee. Voor iedereen die even 

stil wil staan, reflecteren, mediteren, gewoon 

lekker zitten, en het fijn vindt dat met anderen 

samen te doen. 
 

Samen aan tafel 

Met elkaar eten en in gesprek. Het eten wordt 

verzorgd en met elkaar maak je het gezellig. 

Groepsgrootte maximaal 8 mensen dus genoeg 

tijd en aandacht voor elkaar. Voor het eten 

betaal je een bijdrage van € 6,00 een glaasje 

wijn erbij kost € 1,00. Wel altijd graag vooraf 

aanmelden in verband met inkoop en 

maximumaantal plaatsen. Aanmelden kan  

door een e-mail te sturen naar 

welkom@sameninhetwittekerkje.nl  

Je kunt je direct voor meerdere avonden 

aanmelden als je dat wilt. 
 

Meer informatie over Samen (wie zijn we, 

waarom doen we dit, enzovoort) vind je op de 

website www.sameninhetwittekerkje.nl. Hier 

staat ook altijd de agenda voor het geval je 

hem kwijt bent geraakt van je koelkast   
 

Ik hoop jullie allemaal weer te gaan zien! 

Vergeet je niet aan te melden! 
 

Een hartelijke groet, 

Edwin Vonk 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Mededelingen Diaconie 
 

Collecte  

zondag 05 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 
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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? 
 

€ 3,50:  een bijbel in eigen taal 

€ 17,00:  een schoolbord 

€ 250,00: training nieuwe docenten 
 

Bent u niet in staat om de dienst te bezoeken, 

dan kunt u uw bijdrage storten op het 

bankrekeningnummer van de diaconie. 
 

 

Collecte 

zondag 12 september 

KIA – Noodhulp 
 

Op deze zondag collecteren we voor het werk 

van Kerk in Actie en wel voor noodhulp, zoals 

nodig in Haïti, Afghanistan of andere landen. 
 

Collecte  

zondag 19 september 

VluchtelingenWerk 

Drimmelen 
 

VluchtelingenWerk en …  Amnesty! 
 

Deze dagen staan de kranten vol berichten 

over Afghanistan en de te verwachten stroom 

vluchtelingen die de grenzen willen oversteken. 

Met gevaar voor eigen leven. Ik schrijf daar- 

om deze keer niet over VluchtelingenWerk 

Drimmelen. Ik heb gekeken of wij in onze 

gemeente Afghaanse vluchtelingen opvingen 

maar daar kan ik geen gegevens over vinden. 

Ik maak me de grootste zorgen over het lot 

van de vrouwen en meisjes. In de afgelopen 

jaar hebben ze beetje bij beetje hun vrijheid 

teruggekregen: vrijheid om naar school te 

gaan, te studeren, te werken. Hoe lang zal dat 

nog kunnen? Ik las in de krant dat de Taliban 

nu ook in de clinch ligt met IS omdat die 

laatste groep de Taliban niet streng genoeg  

in de leer vindt.  

Al die berichten: ik word er treurig van. Zo 

veel jaren strijd en wat heeft het opgeleverd? 

We praten er thuis over en voelen ons mach-

teloos. Wat geld overmaken is het enige dat 

we nu kunnen doen en de politiek laten weten 

dat we voorstander zijn van een ruimhartig 

opvangbeleid. 

Dan lig ik ’s avonds in bed en komt er vanuit 

het niets één gedachte in me op. In één van 

die krantenartikelen over Afghanistan zien 

mensen twee mannen voorbijlopen met de 

strop om hun hals. Ze worden onder schot  

gehouden door twee Talibanstrijders.  

“Zó gaan wij om met dieven”, zeggen die 

tegen de omstanders. Er is niet veel voor nodig 

om te begrijpen wat hier gebeurt: zonder enige 

vorm van proces en gerechtigheid zullen deze 

mannen worden opgehangen. Misschien 

hebben ze alleen maar een brood gestolen  

om hun vrouw en kinderen te eten te geven. 

Misschien weten die nog niet eens dat hun man 

en vader is opgepakt … en nooit meer thuis zal 

komen. 
 

Het duurde lang voor ik die nacht in slaap viel. 

Ik denk aan een gedicht van Anna Meuzelaar 

uit ‘Vluchten in zinnen’:  
 

Vast 

Ik begrijp het leven niet 

Maar het leven grijpt mij wel. 
 

Inge Berendsen 
 

 

 

 
 

Collecte  

zondag 26 september 

KIA – Vredeswerk 
 

Joodse en Palestijnse kinderen 

spelen samen 
 

In Israël leeft de Joodse en Palestijnse 

bevolking dicht bij elkaar, maar ze hebben 

geen contact. Het Rossing Center for  

Education and Dialogue, een christelijke 

partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier 

verandering in brengen. Via een uitwisselings-

programma worden Joodse en christelijke 

Palestijnse kinderen met elkaar in contact 

gebracht. De kinderen, in de leeftijd van  

10 - 15 jaar, krijgen op hun eigen school 

lessen over elkaars cultuur en godsdienst. 

Daarna gaan de schoolklassen bij elkaar op 

bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor 

het eerst en ontdekken dat de anderen net  

zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en 

ontmoetingen voor de docenten. De ontmoe-

tingen helpen om vooroordelen weg te nemen. 

Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al 

jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de 

toekomst. Met deze collecte steunt u het 

vredeswerk in Israël en het wereldwijde 

zendingswerk van Kerk in Actie. De diaconie 

brengt deze collecte graag onder uw aandacht.  
 

Met vriendelijke groet, 

Joke Geerse 
 

 

Collecte 

zondag 03 oktober 
 

Gezamenlijk project 2021 Amnesty 

International Werkgroep Drimmelen 
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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: 
 

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 

o.v.v. collecte zondag + datum 
 

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 

de Protestantse gemeente Terheijden -

Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 

Deze worden ook na iedere online viering 

getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte-

bonnen inleveren bij één van de diakenen. 

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite en 

bijdrage! 
 

Namens de gezamenlijke diaconieën, 

Inge Berendsen en Annie Meijer 
 

 
Afronding actie 

Vakantie-tas  
Gemeente Drimmelen 

zomer 2021 
 

Vanuit de diaconieën van de Protestantse 

kerken in Lage Zwaluwe en Terheijden-

Wagenberg in de gemeente Drimmelen 

organiseerden wij deze zomer de actie 

Vakantie-tas voor kinderen uit gezinnen  

met een smalle beurs, die niet met vakantie 

kunnen. De actie werd ook ondersteund door 

de diaconie van Hooge Zwaluwe die een 

collecte hield voor de Vakantie-tassen.  

De tas is van stevig katoen en gemaakt op  

een sociale werkplaats. We vulden de tas met 

buitenspeeltjes zoals stoepkrijt, bellenblazers, 

een bal, een springtouw en knutselspelletjes; 

voor de regenachtige dagen een tijdschrift, 

(strip)boek, viltstiften, tekenboek. Iedereen  

die dat wilde, kon voor € 10,00 zo’n tas 

sponsoren. In de tas zat een kaart met een 

‘Fijne Vakantie’-wens en de mogelijkheid om 

achterop de (voor)naam te zetten, zodat er 

toch een link was tussen de donoren en de 

kinderen. Verder gebeurde alles zo anoniem 

mogelijk vanwege onze privacywetgeving.  

Hier en daar waren vragen over de herkomst 

van de tas, maar in de tas zat een brief met 

uitleg. Ook zat er een kleurplaat en een puzzel 

in, waarmee de kinderen nog een prijsje 

kunnen winnen.  

We benaderden De Voedselbank, Vluchte-

lingenWerk Drimmelen en Stichting Leergeld. 

Zij waren enthousiast over dit initiatief. De 

Voedselbank deelde zelf de tassen uit aan de 

kinderen die bij hun organisatie bekend zijn. 

Stichting Leergeld schreef de ouders aan die bij 

hen bekend zijn en vroeg om toestemming om 

de gegevens van hun kind(eren) met ons te 

delen. Omdat we vaker samenwerken met 

VluchtelingenWerk mochten we éénmalig de 

gegevens van de bij hen bekende kinderen 

gebruiken. 

We bestelden 100 tassen bij Kerk in Actie en 

daarvan zijn er 93 naar kinderen in de 

basisschoolleeftijd gegaan die in de kernen 

Hooge Zwaluwe (12), Lage Zwaluwe (15), 

Made (28), Terheijden (26) en Wagenberg (1) 

wonen. 11 tassen gingen naar De Voedselbank. 

De tassen werden uitgedeeld in de laatste 

week voor de zomervakantie.  

We vonden ook enkele grotere sponsoren  

die een bijdrage in natura leverden: 

‘Notariskantoor Terheijden’ in Terheijden 

zorgde voor limonade, koek en chips;  

Marij van der Ham van ‘Droomwerelden’ in 

Terheijden leverde kleurplaten en knutsel-

spullen; David Markerink van ‘Marker-Ink’  

in Nuenen maakte de fijne-vakantiekaart.  

Van verschillende mensen kregen we 

cadeautjes voor de jongste kinderen.  

Tijdens de zomervakantie kunnen kleur- 

platen en puzzels worden ingeleverd.  

Pas als dit onderdeel ook is afgehandeld  

is de actie helemaal afgerond. 
 

Financieel:  

De kosten bedroegen bijna € 1.100,00. 

De overige kosten (proviand, knutselspullen  

en de vakantiekaart) zijn geschonken door 

sponsoren. Door gemeenteleden is bijna  

€ 1.000,00 bijgedragen. Een mooi resultaat! 

De ontbrekende € 100,00 heeft de diaconie 

van Lage Zwaluwe betaald.  
 

Terugkijkend op deze actie vinden wij het een 

zeer geslaagd project! Iedereen was blij met 

de tas. Enkele kerkenraadsleden hielpen met 

het uitdelen in Lage Zwaluwe. We zijn dan  

ook zeker van plan deze actie volgend jaar  

te herhalen.  
 

Enkele zaken kunnen beter:  

1. Om vragen te voorkomen zullen we ook de 

gezinnen die via VluchtelingenWerk zijn 

aangemeld aanschrijven zodat ze vooraf 

toestemming geven. Bijkomend voordeel 

hiervan is dat de gezinnen kunnen aangeven 

of ze inderdaad bij de doelgroep (weinig te 

besteden, geen vakantiemogelijkheden) 

horen.  

2. Er is behoefte aan sponsoren. We zullen de 

komende tijd nadenken over wie we kunnen 

benaderen. De Jumbowinkels in Made, 

Terheijden en Lage Zwaluwe doen niet mee. 

3. We willen niet op het laatst alle cadeautjes 

aanschaffen maar gebruik maken van 

aanbiedingen en acties. Daardoor is er 

behoefte aan opslagruimte voor de 

groeiende inhoud van de tassen. 

4. Het is veel werk. We zullen kijken naar de  

taakverdeling en een werkgroepje  
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samenstellen. 

5. Kinderen jonger dan 4 jaar, krijgen volgend 

jaar ook een tas. Het is sneu voor peuters 

dat hun grotere zusjes en broertjes een tas 

vol cadeautjes krijgen en zij vielen nu 

buiten de boot. 
 

We hopen natuurlijk dat we volgend jaar ook 

weer op uw medewerking mogen rekenen. 

Ieder mens telt. Vanuit dat geloof en vertrou-

wen delen we met liefde van wat we hebben; 

tijd, aandacht, zorg, geld en goed.  
 

Namens Gonny van Steeg, Nel Groeneveld en 

Joke Geerse, 

Inge Berendsen 

 

 
 

Noodhulp na de aardbeving in Haïti 
 

De bevolking van Haïti werd op 14 augustus 

2021 getroffen door een zware aardbeving.  

Er zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 

mensen raakten gewond. De verwoesting is 

enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dak-

loos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. 

De nasleep van de tropische storm die volgde 

op de aardbeving heeft voor nog meer schade 

en leed gezorgd en bemoeilijkt de hulpver-

lening vanwege ondergelopen gebieden en 

modderstromen. 

In grote delen van het land hebben mensen 

geen toegang tot water, voedsel, communi-

catie, vervoer en elektriciteit.  

Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk  

op de plek van bestemming doordat wegen 

zwaar zijn beschadigd.  

Kerk in Actie is noodhulp gestart via het inter-

nationale kerkelijk netwerk. Er is dringend 

behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep  

en waterfilters voor schoon drinkwater.  

Als diaconie vragen wij uw gebed en steun 

voor de slachtoffers van deze ramp. Als u een 

gift wilt doen kan dit op de rekeningnummers 

van onze diaconieën. Deze staan op pagina 10 

en 18 in het kerkblad vermeld. Wij zullen uw 

giften verdubbelen en overmaken naar Kerk in 

Actie. U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks 

overmaken op rekening: 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

te Utrecht, o.v.v. 'aardbeving Haïti’. 
 

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw 

aandacht en steun! 
 

Joke Geerse 

  

 
 

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 de volgende 

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 
 

  

 
 

Bloemengroet 
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 gemeente-

leden 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. 
 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Mededelingen College 
van Kerkrentmeesters 

Lage Zwaluwe 
 

  Collectebonnen 
 

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  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pEtSSFnFnu4wKM&tbnid=X0G515Ip7W-Y0M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dorpskerkwoubrugge.nl/&ei=hEEhVMfKLoTgOpuPgOgI&bvm=bv.75775273,d.ZWU&psig=AFQjCNGlcnl30N_mPgo_tBS9Qs9koTyBww&ust=1411551980256038
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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 
 

 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 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 Schrijven tegen 
onrecht 2021 

 

We schrijven nog niet  

vanuit het Witte Kerkje,  

daarom krijgt u in september  

de brieven thuisbezorgd. 

 

Inge Berendsen, 

contactpersoon Amnesty International 

Werkgroep Drimmelen 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 

Stichting Vrienden van DHAN 
 

Wij ontvingen deze rapportage vanuit  

de DHAN Onderwijsafdeling in juli 2021: 
 

We hebben 152 kinderen in onze satelliet- 

centra. In het eerste kwartaal lag de nadruk 

vooral op de voorbereiding van de kinderen  

op hun schooljaar 2021 - 2022. Vanwege de 

tweede COVID-golf waren de scholen niet 

geopend. Tijdens deze periode was het voor 

ons erg zwaar om te opereren tijdens de 

lockdownperiode. We hebben ons in deze 

periode ook gericht op de ontwikkeling van 

vaardigheden en het opbouwen van immuniteit 

voor het gezin van de kinderen. In wekelijkse 

vergaderingen met het personeel van de 

satellietcentra werd de veiligheid van de 

kinderen en de continuïteit van het onderwijs 

besproken en geborgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besloten werd om de gezinnen met bood-

schappen te ondersteunen en om ook 

immuniteitsboosters aan te bieden tijdens de 

veldbezoeken. Om de veiligheid te garanderen 

en de immuniteit van onze kinderen en hun 

familieleden te verbeteren, hebben we al onze 

kinderen en hun gezinnen drielaagse gezichts-

maskers, hand desinfecterend middel, 

Kabasura kudineer (een poeder bestaande uit 

15 kruiden-Annette), arsenicum-album-

tabletten, Multi vitaminetabletten, zink-

sulfaattabletten, vitamine C en D3-tabletten 

verstrekt. Daarnaast hebben we Kari-blad Idli-

mix, Drumstick-bladerenmix, droog gember- 

en korianderpoeder, Nutri-mix (bestaande uit 

peulvruchten en gierst), maandverband, zeep, 

tandpasta en dadels direct bij hen aan huis 

geleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor de kinderen van ons satellietcentrum 

hebben we de avondlessen voortgezet door  

ze tot 8 mei in de dorpen te organiseren. 

Na 8 mei heeft de regering van Tamil Nadu 

volledige lockdownmaatregelen aangekondigd 

om de verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen. Tijdens deze tweede golf werden 

ook de meeste mensen in dorpen getroffen 

door het coronavirus. We konden dus niet  

doorgaan met de lessen in de kantoren van de 

federatie omdat alle kantoren op slot waren. 

Dus begonnen we de kinderen te volgen via de 

online modus met de steun van onze 

onderwijsleraar Mr. Subburaj, die nieuw is 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pEtSSFnFnu4wKM&tbnid=X0G515Ip7W-Y0M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dorpskerkwoubrugge.nl/&ei=hEEhVMfKLoTgOpuPgOgI&bvm=bv.75775273,d.ZWU&psig=AFQjCNGlcnl30N_mPgo_tBS9Qs9koTyBww&ust=1411551980256038
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toegetreden voor het coördineren van de 

onderwijsactiviteiten van de satelliet-centra. 

De regering heeft de lockdown-maatregelen 

opgeheven per 14 juni en het openbaar 

vervoer is vanaf 14 juni weer gaan rijden. Voor 

ons satellietcentrum bezochten al onze 

stafleden regelmatig de kinderen thuis omdat 

de staf in dezelfde dorpen woont als waar wij 

centra hebben. Zo konden ze al onze kinderen 

dagelijks aandacht geven. Er is geen 

onderwijsonderbreking bij onze kinderen. Maar 

vanwege de lockdown konden we geen lessen 

geven in de open ruimtes. In plaats daarvan 

waren we gericht op het individuele kind.  

Vanaf 15 juni zijn we weer begonnen met onze 

centra in de dorpen die erg nuttig zijn voor de 

kinderen en de dorpelingen prijzen onze acties. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Voor al deze activiteiten van DHAN is geld 

nodig en we hopen van harte dat u een 

bijdrage wilt overmaken op de bankrekening 

van de Stichting Vrienden van DHAN: 

IBAN NL77 RABO 0120 2603 36 
 

Van harte dank voor uw hulp, 

Annette Houtekamer 
 

www.vriendenvandhan.nl 

info@vriendenvandhan.nl 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  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 bijdrage van Lesley Smith 

uit Terheijden. 
 

Één van mijn favoriete kerkliederen is:  

'The Old Rugged Cross', dat door de Ameri-

kaanse dominee George Bennard geschreven 

is. Toen ik nog in Engeland woonde, heb ik het 

lied heel vaak in de kerk gezongen maar niet 

zo vaak sindsdien. Het is niet alleen een zeer 

geliefd lied maar het is ook een jazzklassieker. 

Thuis heb ik zowel de bladmuziek als een cd 

van de Monty Sunshine's Jazz Band met een 

prachtige uitvoering. Op YouTube is 'The Old 

Rugged Cross' te vinden in veel verschillende 

talen inclusief de Nederlandse 'Het ruwhouten 

kruis'. 

'The Old Rugged Cross' is ook op YouTube  

te vinden gezongen in countrystijl door onder 

andere Alan Jackson. Er is heel veel keuze  

als u het lied wilt beluisteren en het zou u 

waarschijnlijk niet verbazen dat ik een  

grote fan van YouTube ben! 
 

Lesley Smith 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

  Wat is de Vredesweek? 
 

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder 

waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. 

Zeker in een tijd van verharding in onze  

eigen samenleving en non-stop geweld elders.  

Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt 

al! Veel mensen verlangen naar contact met 

buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor 

ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg 

graag een hart onder de riem steken door ze 

een bemoedigende en hoopgevende boodschap 

te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je 

dat op veel plekken moedige mensen die zich 

met vallen en weer opstaan blijven inzetten 

voor vrede. Tijdens de nationale Vredes-

week, dé actieweek voor vrede van PAX, laten 

we al meer dan 50 jaar samen met duizenden 

mensen zien dat het ook anders kan. Grote 

veranderingen beginnen vaak klein. In onze 

eigen straat en buurt. Samen met scholen  

en studieverenigingen, kerken en moskeeën, 

boekhandels, bibliotheken en gemeenten 

zetten we vrede op de kaart. In het hele  

land worden er honderden activiteiten 

georganiseerd: van filmavonden tot festivals, 

van maaltijden tot masterclasses, van 

vieringen tot debatten. Honderden verschil-

lende lokale activiteiten komen samen in één 

nationale Vredesweek. Samen maken we een 

krachtig geluid. 
  

Op zondag 26 september 2021 is er in Lage 

Zwaluwe een oecumenische viering in het 

kader van de Vredesweek. In deze dienst gaan 

Erik Orie en Douwe van den Berg voor. 

Van harte welkom!! 
 

Reina Faasen 
bron: www.vredesweek.nl 
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Werkgroep Vakantieweek 

West-Brabant 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Vakantieweek voor ouderen en 

mensen die zorg nodig hebben 
 

In de periode van zaterdag 26 februari 

t/m zaterdag 5 maart 2022 wordt weer 

de jaarlijkse vakantieweek georganiseerd 

door de Werkgroep Vakantieweek West-

Brabant. De diaconieën van de Protestantse 

kerken in West-Brabant ondersteunen deze 

activiteit van harte. De week wordt gehou-

den in het Nieuw Hydepark in Doorn, waar 

we verblijven in het Roosevelt Paviljoen, wat 

is ingericht als zorghotel. Het zorghotel is 

volledig aangepast voor mensen met een 

beperking. 

 

Als u niet (meer) zelfstandig op vakantie 

kan, omdat u extra begeleiding of zorg nodig 

heeft en u wilt graag eens een weekje weg, 

dan kunt u zich aanmelden bij uw diaconie. 

U kunt er zorgeloos een week tussenuit, 

andere mensen ontmoeten, genieten van 

een ontspannen programma, van een 

bosrijke omgeving en alle aandacht krijgen 

van de vrijwilligers. Dit alles in een warme, 

vriendschappelijke en familiaire sfeer. 

 

Aan deze week kunnen zo’n 50 gasten 

deelnemen en er zijn circa 25 vrijwilligers  

die professionele zorg verlenen. De kosten 

voor deze vakantieweek bedragen € 625,00. 

 

Wilt u zich aanmelden voor deze bijzondere 

vakantie of er meer over weten?  

Dan kunt u contact opnemen met diaken 

Nel Groeneveld. 

T: 0168 - 48 64 56 of 06 - 20 09 83 94 

E: groenestelt@outlook.com 

 
Aanmelden kan tot uiterlijk 5 december 2021. 

 

 

 

  
 

 

 

  Ingezonden  
 

Gezamenlijke kerkdienst in Lage Zwaluwe 

op 20 juni 2021 
 

In deze gezamenlijke dienst van de 

protestantse gemeente Lage Zwaluwe en 

Terheijden-Wagenberg gaat ds. G.A van de 

Weerd voor. 

Ouderling van dienst en lector is Greet 

Conway. 

Organist is Ad Verdoorn. 

Inleidend orgelspel. 

Welkom van de ouderling van dienst. 

We luisteren naar de intochtspsalm: Psalm 

107: 15. 

Na Psalm 107 vers 15, luisteren we naar het 

Klein Gloria, lied 195: 1. 

Na het klein Gloria, votum en groet, stil gebed 

en drempelgebed. 

Na stil gebed en drempelgebed, luisteren we 

naar Psalm 107: 19 en 20. 

Na Psalm 107: 19 en 20, gebed om 

ontferming. 

Na het gebed om ontferming, luisteren we naar 

het loflied, lied 413: 1. 

Na lied 413: 1, het aansteken van de kaars bij 

het lezen uit de Bijbel. 

Na het aansteken van de kaars, gebed bij de 

opening van het Woord. 

De eerste lezing is uit het Oude Testament, het 

boek Job. Job 30: 22 en 23 en 38: 1a.  

Na de lezing uit Job 30, luisteren we naar het 

lied 352: 1 en 2. 

Na lied 352, de tweede lezing uit 2 Korintiërs 

5: 14 - 21. 

Na de lezing uit 2 Korintiërs 5, luisteren we 

naar lied 352: 6 en 7. 

Na lied 352: 6 en 7, luisteren we naar de derde 

lezing uit Marcus 4: 35 - 41. 

Na de lezing uit Marcus 4, luisteren we naar de 

lofprijzing. 

Na de lofprijzing, begon ds. van de Weerd aan 

de verkondiging. 

Na de verkondiging, orgelspel. 

Na het orgelspel, de Geloofsbelijdenis. 

Na de Geloofsbelijdenis, luisteren we naar 

Psalm 79: 5. 

Na Psalm 79: 5, gebeden, dankgebed, 

voorbeden, stil gebed en het Onze Vader. 

Na de gebeden en het Onze Vader, luisteren 

we naar het slotlied, lied 353: 1 en 4. 

Na het slotlied, gaf ds. van de Weerd ons de 

Zegen van de Here God mee. 

Nadat de Zegen was uitgesproken, luisteren we 

naar het lied 431, amen, amen, amen. 

Het was een mooie dienst. 
 

Vriendelijke groeten van uw correspondent, 

Nab Bevelander 
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Lage Zwaluwe 
 

Kerkgebouw:   

Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  

Postadres: Weth. Dubbelmanstraat 10 

    4926 BS Lage Zwaluwe 
 

Scriba: 

Reina Faasen - Roest 

Weth. Dubbelmanstraat 10, tel. 0168 - 483020 
 

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 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 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 
 

Terheijden – Wagenberg 
 

Kerkgebouw: 

Hoofdstraat 1, Terheijden 

Postadres: Postbus 64 

4844 ZH Terheijden 
 

Scriba: 

Mieke Vosmer - van Leeuwen 

Acaciastraat 2, Made, tel. 0162 - 685646 
 

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 

NL73 RABO 0373 7298 47 

t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 

Terheijden - Wagenberg 
 

Bankrekening Diaconie: 

NL96 RABO 0373 7392 30 

t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 

Terheijden - Wagenberg 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

COLOFON 
 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten: 
 

Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg 
 

Het kerkblad verschijnt 11x per jaar 
 

Kopij oktobernummer 2021 inleveren vóór 20 september 2021 

bij een van de redactieadressen - zie pagina 2 
 


