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Voor Terheijden – Wagenberg bij: 
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e-mail: gemeentenieuws@pkn-terheijdenwagenberg.nl 
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  Van de redactie 
 

Dit jaar is de ‘Week tegen Eenzaamheid’ van 30 september t/m 7 oktober. In deze ‘Week tegen 

Eenzaamheid’ staat ontmoeting en verbinding centraal. De werkgroep ‘Eenzaamheid gemeente 

Drimmelen’ gaat ook dit jaar aan de slag om het onderwerp bespreekbaar te maken, mensen te 

steunen, of jouw gevoelens hierover met anderen te delen. Wat roept ‘eenzaamheid’ bij je op? 

Wat kun je zelf doen tegen eenzaamheid van jezelf en/of bij anderen? Op 4 oktober in Het Witte 

Kerkje en op 5 oktober in Ons Belang geeft ds. Marijn Gilhuis een lezing met het thema: 'Schaamte 

en eenzaamheid' (zie pagina 6). U bent van harte uitgenodigd! 
 

De eindredactie, 

Diane Breugelmans 

Reina Faasen 
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  Kerkdiensten 
 

 

Versoepelingen 
 

De laatste weken zijn er veel versoepelingen 

doorgevoerd. Zo hoeft u zich niet meer aan 

te melden voor kerkdiensten en wordt er 

weer samen gezongen. Ook de basisregel 

‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is vanaf 

zaterdag 25 september veranderd in een 

dringend advies om afstand te houden. Dit 

betekent dat ook in kerken de verplichting 

van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel 

vervalt maar gepaste afstand houden, blijft 

het advies. We houden bovendien rekening 

met mensen met een kwetsbare gezondheid 

of mensen die zich niet veilig voelen bij de 

versoepelingen. Laten we daarom elkaar 

vooral ‘ruimte’ geven. 
 

 

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 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 
 

 

Zondag 10 oktober 2021 
 

 

Negentiende zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: commissie eredienst 
 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: ds. M. Gilhuis 

Bevestiging ambtsdragers 

Diaconiecollecte: Stichting Vrienden van DHAN 

 

Zondag 17 oktober 2021 
 

 

Twintigste zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: nog niet bekend 

Gezamenlijke dienst 

Diaconiecollecte: KIA - Werelddiaconaat 
 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 

 

Zondag 24 oktober 2021 
 

 

Eenentwintigste zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: ds. C. Nieuwenhuizen 

    uit Oosterhout 

Diaconiecollecte: Nederlands Bijbelgenootschap 
 

 

Zondag 31 oktober 2021 
 

 

Tweeëntwintigste zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. C. Nieuwenhuizen  

uit Oosterhout 
 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: ds. M. Gihuis 

Doopdienst 

Diaconiecollecte: De Voedselbank Made 
 

 

Zondag 07 november 2021 
 

 

Eerste zondag van de Voleinding 
 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: ds. W. Bisschop uit Breda 

Gezamenlijke dienst 

Diaconiecollecte: KIA - Najaarszending 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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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 17 oktober 2021 

18.30 uur: dhr. P.A. Kraak 

De collecte is bestemd voor de kerkvoogdij 

 

Zondag 07 november 2021 

18.30 uur: dhr. C. Groeneveld 

De collecte is bestemd voor de diaconie:  

KIA - Najaarszending 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Ter overweging 
 

Terugblik op startzondag deel 1 

 

'Ga op stap en inspireer elkaar' 

 

Wat is je favoriete plaats in het Witte Kerkje  

of in de kerk in Lage Zwaluwe? Wat hoop je  

te ontvangen en wat kun je bieden als de 

gemeenten van Lage Zwaluwe en Terheijden - 

Wagenberg samengaan? 

Met deze en nog andere vragen op zak zijn  

we, tijdens de startzondag op 12 september, 

twee aan twee met elkaar in gesprek geraakt. 

Zo leerden we elkaar weer een beetje beter 

kennen. Sommigen spraken elkaar onder het 

Samenloopje, een wandeling rondom de kerk, 

anderen tijdens het Samenzitje in Ons Belang, 

in de Ganshoek of in Terheijden. Het werden 

inspirerende en fijne gesprekken begreep ik  

uit de reacties nadien. Het was goed elkaar  

zo te ontmoeten.  

Om de gesprekken samen te vatten, hebben 

we de deelnemers gevraagd om twee regels 

van een lied aan te vullen. Dat hebben de 

groepjes met enthousiasme gedaan.  

En zo hebben we het Samengaanlied, een 

zegenlied, van Lage Zwaluwe en Terheijden - 

Wagenberg gemaakt. Mariëtte Verkerk heeft 

alles uitgetypt (waarvoor dank!). Hiernaast 

staat ons Samengaanlied die je kunt zingen  

op de melodie van Lied 416:  

'Ga met God en Hij zal met je zijn'. 
 
 
 

Samengaanlied 
Lied van de startzondag op 12 september 2021 

 

Ga op stap en inspireer elkaar. 

Doet het samen en niet alleen, 

neem het leven zoals het komt. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga op stap en inspireer elkaar. 

Samen bidden, samen zingen, 

samen koffie, samen delen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga op stap en inspireer elkaar. 

Vragen wat onze toekomst is, 

samen praten, samen bouwen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga op stap en inspireer elkaar. 

Ontdek, durf de strijd aan te gaan, 

daardoor kan de relatie ontstaan. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga op stap en inspireer elkaar. 

Een relatie blijft steeds werken, 

want de toekomst is nog ver. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga op stap en inspireer elkaar. 

Kerk zijn doe je vooral samen, 

vertrouwen en Gods lot beamen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga op stap en inspireer elkaar. 

Laat je zien en durf je te tonen, 

hand in hand gemeente bouwen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga op stap en inspireer elkaar. 

Kennis maken, samen delen, 

zingen, tranen, zegen krijgen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga op stap en inspireer elkaar. 

Mogelijk kom je tot elkaar, 

in gesprek en dat is fijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga op stap en inspireer elkaar. 

Deze tijd, deel de verhalen, 

zingen, bidden, in vele talen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga op stap en inspireer elkaar. 

Sta niet stil, ga door soms met velen, 

openheid, gevoelens delen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga op stap en inspireer elkaar. 

Ganshoekdienst ook graag met Marijn, 

'samenzitje' was heel fijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Ga op stap en inspireer elkaar. 

Luisterend naar elkaars verhalen, 

dromend, zingend, samen verder. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga op stap en inspireer elkaar. 

Wat is onze toekomst samen? 

In geloof vinden wij elkaar. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga op stap en inspireer elkaar. 

Zing de boodschap die wij hoorden, 

uit je hart met nieuwe woorden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

  Bij de kerkdiensten 

 
Zondag 10 oktober 

Dienst in Terheijden 

Bevestiging ambtsdragers 

Thema: 'Waar je hart vol van is ...' 
 

In deze feestelijke dienst zullen Wietske 

Brenters als ouderling en Inge Berendsen  

als diaken bevestigd worden. De lezingen  

deze zondag zijn Deuteronomium 15: 1 - 11  

en Marcus 10: 17 - 31. Het thema van de 

dienst is: 'Waar je hart vol van is …'. 

In de lezingen worden we gevraagd hoe we 

ons verhouden tot wat we hebben. Hoe gaan 

we om met de middelen die we hebben? Een 

vraag waar we snel op kunnen antwoorden. 

Het antwoord hangt samen met hoe we in  

het leven staan. De regels uit Deuteronomium,  

de wet nog een keer, worden in het Marcus-

evangelie concreet. En dat valt nog niet mee 

voor de jonge man die Jezus volgen wil. 

Ambtsdragers in de gemeente geven in hun 

dienst antwoord op de vraag van Jezus. En ook 

wij worden gevraagd antwoord te geven op de 

vraag hoe Jezus te volgen. En, eerlijk gezegd, 

het is een stevige vraag: hoe antwoorden wij? 

 
 

Zondag 24 oktober 

Dienst in Lage Zwaluwe 

Thema: 'Als je eindelijk ziet 

waar je naar verlangt' 

 

In de dienst van zondag 24 oktober lezen we 

over Bartimeüs, de blinde uit de straten van 

Jericho. Waar verlangt hij naar, blind als hij is? 

Als hij niet kan zien wat is? De dienst zal 

rondom deze vragen cirkelen en heeft als 

thema 'Als je eindelijk ziet waar je naar 

verlangt'. We lezen Marcus 10: 46 - 52 en 

Jesaja 59: 9 – 19.  

 
Zondag 31 oktober 

Dienst in Terheijden 

Doopdienst Lena Brons 

Thema: 'Leven met lef' 
 

Op zondag 31 oktober vieren we de doop  

van Lena Brons, dochter van Barbara Brons  

en Nico. In deze feestelijke dienst vieren we 

het leven van Lena en verbinden haar naam 

met de naam van God die het leven draagt  

en vrede brengt. Het thema van de dienst  

cirkelt rond het geloof dat het leven door  

God gedragen is en bij God geborgen.  

De dienst bereid ik voor met Barbara. De 

gesprekken daarover zullen we voeren na  

de datum om de kopij van De Verbinding in  

te leveren. Daarom kan ik er nu niet meer  

over vertellen dan dat het een feestelijke 

dienst wordt met als thema 'Leven met lef'. 
 

 

 
Over schaamte  
en eenzaamheid 

 

Schaamt u zich wel eens? Soms? Dat is goed 

mogelijk. Soms is schaamte een groot deel  

van iemands beleving. Dan heeft het grote 

gevolgen voor hoe iemand leeft. Mensen 

kunnen zich terugtrekken in hun wereld en 

vereenzamen dan. 
 

In een lezing en daarna een moment van 

interactie met de aanwezigen, zal ik stilstaan 

bij het thema 'Schaamte en eenzaamheid'. 
 

U bent van harte uitgenodigd. De lezingen zijn:  

- maandag 4 oktober om 19.30 uur in  

het Witte Kerkje in Terheijden 

- dinsdag 5 oktober om 19.30 uur in  

Ons Belang (naast de kerk) in  

Lage Zwaluwe. 
 

De toegang is vrij en de koffie staat klaar!  

Ik zie u graag.  
 

Ds. Marijn Gilhuis 
 

  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 één heeft  

per ongeluk of gepland een ziekenhuisbezoek 

achter de rug, een ander is een langer behan-

deltraject ingegaan in de hoop op herstel, 

maar weet dat te toekomst ongewis is. Weer 

anderen moeten verder met een chronische 
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aandoening met grote gevolgen voor leven en 

welzijn. Wat jouw of uw situatie ook is, weet 

dat onze gedachten en gebeden bij jullie zijn. 

En als het misschien te stil wordt om je heen, 

laat het weten. We komen graag bij jou en u 

langs. Veel sterkte en goede moed. Moge God 

je nabij zijn in wat je kracht geeft, moed en 

troost. 
 

Hartelijke groet, mede namens onze 

kerkenraden, ds. Marijn Gilhuis 
 

  Uit de pastorie 
 

Terugblik op startzondag deel 2 
 

De eerste pijler:  

Persoonlijk geloof en spiritualiteit 
 

Als gemeenten willen we met elkaar samen-

gaan. Deze wens is ouder dan vandaag en 

heeft al een aardige geschiedenis. In de  

tijd dat nog verbinding werd gezocht met 

Drimmelen en Made & Oud Drimmelen,  

heette het ‘De Vier Kring’. Die samenwerking 

bleek niet haalbaar. Terheijden - Wagenberg 

en Lage Zwaluwe zagen wel een goede basis  

om de gesprekken met elkaar voort te zetten. 

En zo is er toen besloten meer dingen samen 

te doen. Deze ingeslagen weg gaan we verder, 

nu met een commissie die ons allen wil 

stimuleren om de samenwerking verder  

vorm te geven. Daarover kunt u regelmatig 

lezen in de berichten van Ad Verdoorn, de 

voorzitter van de Commissie Samenwerking. 
 

Wat is de basis van onze samenwerking? 

Het is duidelijk dat we op praktisch vlak  

elkaar goed weten te vinden. Maar spreken  

we ook dezelfde geloofstaal en delen we de 

belangrijke geloofsverhalen? Kunnen we  

elkaar inhoudelijk vinden? Mijn indruk is  

dat we elkaar goed kunnen vinden in wat  

we geloven. We spreken wat dat betreft 

dezelfde taal. En juist daarom wil ik in  

deze bijdrage (en in die van de komende 

Verbindingen) verder met u gedachten  

delen over wat ons inhoudelijk verbindt. 
 

In de dienst van de startzondag heb ik 

gesproken over drie pijlers waarop onze 

gemeenschap kan staan: spiritualiteit en 

geloof, gemeenschap en actie (dienst naar 

buiten toe). Deze keer sta ik stil bij de  

pijler van spiritualiteit en geloof. 

Wat kunnen we vanuit ons geloof (in de 

breedste zin van het woord) zeggen over  

het samengaan van beide gemeenten? 

Ik wil hiermee woorden vinden die vertellen 

over de spiritualiteit, het geloof en de theologie  

van Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg.  

Waarom zou je dat moeten of willen? Ik denk 

dat het goed is dat we niet alleen samen doen, 

maar ook samen geloven en de woorden 

ervoor vinden. Om, met andere woorden,  

dat we gaandeweg een gezamenlijk 

geloofsverhaal hebben. 

En, laat dit alvast zeggen, wat ik hier schrijf 

heeft geen definitief karakter. Ons geloof en 

geleefd geloof is altijd in beweging. Zie het  

als een eerste aanzet tot gesprek.  

Als ik kijk naar het Samengaanlied dan vallen 

me de woorden ‘samen’ en ‘delen’ op. Ook 

bidden, zingen, het gesprek aangaan. Hieruit 

spreken voor mij de behoefte aan gemeen-

schap en gedeelde geloofsbeleving op. Hoewel 

we in verschillende dorpen wonen, is er iets 

wat ons verbindt: het geloof en behoefte om 

kerk te zijn, gemeente van Christus. Als we 

over het geloof spreken hoe zouden we dat 

geloof kunnen omschrijven? Uit de verhalen 

van mensen en in wat we allemaal doen, hoor 

ik verhalen van groot geloofsvertrouwen maar 

ook van mensen die geloven met de nodige 

vragen. Het geloof is praktisch en geleefd. Niet 

altijd prominent en zichtbaar aanwezig, maar 

wel een grond waarop het bestaansvertrouwen 

rust. We hebben onze persoonlijke ‘heilige 

grond’ waarop we staan. Grond die al gelegd  

is toen we als kind naar de zondagschool of 

kindernevendienst gingen. De verhalen en 

gewoonten van toen zijn met ons meege-

groeid. Soms duidelijk aanwezig, andere keren 

overgroeit door de drukte van werk, huis en 

kinderen, maar later weer aangesproken toen 

het leven daarom vroeg: bij trouwen, bij doop, 

of andere levensgebeurtenissen. 
 

Maar welke woorden hebben we voor ons 

geleefd geloof? Dat is best moeilijk, hoor ik 

hier en daar. Want hoe vertel je over God  

en over Jezus? En welke verhalen uit de Bijbel 

spreken je aan? En dan komen de verhalen. 

Toen we eens moeilijk zaten en we God 

dichtbij voelden. Of die ene dienst waarin  

we met elkaar zongen of de acties die we met 

elkaar opzetten om geld op te halen voor een 

goed doel. Maar ook God zien in de schoonheid 

van de natuur en liefde van mensen om je 

heen. In deze verhalen wordt God zichtbaar  

en vinden we woorden voor wat we geloven. 

En ja, soms weten we het niet precies en 

hebben vragen de overhand, omdat het 

allemaal even teveel is. We leunen dan op de 

ervaringen van eerder in ons leven of op het 

vertrouwen dat God naar ons omziet, hoe dan 

ook. 
 

Als we samengaan hoop ik dat we dit soort 

verhalen vaker kunnen delen met elkaar en 

met elkaar ook het geloof kunnen beleven. 

Hier zit het woord ‘leven’ in: dat wil zeggen  

dat we dan met elkaar aan de slag gaan.  
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Daarover, over het ‘met elkaar’ zal ik in de 

volgende Verbinding schrijven. 
 

Als u behoefte hebt om op dit stuk te reageren, 

nodig ik u daarvoor van harte uit. Dit kan in 

een stukje in De Verbinding of anders kunt u  

mij ook mailen, bellen of aanspreken.  
 

Ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 Mededeling 
 

Beste gemeenteleden, 
 

Bij deze doe ik u en jullie met veel pijn in  

het hart een verdrietige mededeling.  

Vorige week heb ik tegen de voorzitters van  

de kerkenraden moeten zeggen dat ik, zolang 

corona er is, geen werk in de kerk kan doen.  

De reden daarvoor is dat ik van jongs af aan 

een kwetsbare gezondheid heb wat vooral 

betekent dat mijn afweersysteem minder  

goed werkt. Daardoor ben ik vatbaarder voor 

het coronavirus en kan het krijgen van dit virus 

grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. 

De internist waar ik onder behandeling ben, 

heeft mij ten zeerste afgeraden in grote 

groepen mensen te komen. Daarnaast moet  

ik mij houden aan alle voorzorgsmaatregelen. 

Het werk in de kerk is werk dat juist te midden 

van veel mensen plaatsvindt en waar de 

meeste maatregelen nu ook worden losgelaten.  

Vorig jaar, toen ik samen met Marijn het 

besluit nam om voor 8 uur jullie predikant te 

worden, had ik er op geen enkele manier idee 

van dat corona zo lang onder ons zou blijven. 

Ik ging ervan uit dat het na twee vaccinaties 

ook voor mij veilig zou zijn en dat ik in het 

najaar zou kunnen starten met gemeentewerk. 

Deze zomer kreeg ik twee keer achter elkaar 

gordelroos, iets dat volgens de artsen zeld-

zaam is. Dit bepaalde mij er opnieuw bij dat  

ik echt kwetsbaar ben en het werk in de kerk 

voorlopig niet kan doen.  

Het spijt mij zeer u en jullie te moeten teleur-

stellen! Ik had het zelf heel graag anders 

gezien. Ik hoop van harte dat jullie iemand 

vinden die naast Marijn gemeentewerk kan 

gaan doen. Hoewel ik in de gemeente niet als 

predikant aan het werk kan gaan hoop ik dat 

als alles weer veilig is wel weer voorganger  

te kunnen zijn in beide gemeenten.  

Voor nu wens ik u en jullie vrede en  

alle goeds toe! 
 

Hartelijke groet,  

Ds. Anne-Marie van der Wilt 

  Van de voorzitters 
 

Beste gemeenteleden, 
 

Zoals u in de mededeling van ds. Anne-Marie 

van der Wilt kunt lezen kan, ook tot onze spijt, 

de verbinding van haar met onze gemeenten 

niet door gaan. Wij leven met haar mee dat  

ze deze beslissing heeft moeten nemen. 

Inmiddels hebben we in de vergadering  

van de gezamenlijke kerkenraden unaniem 

besloten dat we de 40% van ds. Marijn Gilhuis 

van harte handhaven. Voor wat betreft de 20% 

van ds. Anne-Marie van der Wilt beraden wij 

ons op de toekomst. We voeren gesprekken 

met mensen die ons daarmee kunnen helpen 

en adviseren. We proberen uiteraard zo snel 

mogelijk stappen te ondernemen. Zodra we 

daar verder in komen, zullen we u op de 

hoogte brengen.  
 

Namens de beide kerkenraden, 

Helma Orie en Mariëtte Verkerk 
 

 Dankbaar 
 

In een bijdrage van Anne-Marie en van Helma 

Orie en Mariette Verkerk hebt u kunnen lezen 

dat Anne-Marie haar taken niet kan oppakken 

in onze gemeente. We hadden het anders 

gewild, Anne-Marie en ik, maar het is nu 

eenmaal zo. Ik ga graag en met veel inspiratie 

en plezier verder. Ik ben blij en dankbaar voor 

het vertrouwen dat de kerkenraden hebben 

uitgesproken in de keuze om met mij (en een 

toekomstige collega) het predikantschap in uw 

gemeenten in te vullen.  
 

Tot ziens! Hartelijke groet, 

Ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  

gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

14 september 2021 
 

Helma Orie heet iedereen van harte welkom en 

geeft het woord aan ds. Marijn Gilhuis voor de 

bezinning. Ds. Marijn Gilhuis steekt eerst een 

kaarsje aan: het licht brandt! Daarna blikt  

hij terug op de startzondag en leest het  

Samengaanlied, zie pagina 5 – 6, voor.  
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Een lied ontstaan tijdens de gesprekken over 

het samengaan/samen kerkzijn. Een lied over 

vertrouwen op een toekomst samen, de rijk-

dom zien van het samengaan. Een lied dat 

perspectief biedt en kracht geeft om samen 

verder te gaan. Ds. Marijn sluit af met gebed. 
 

Na vaststelling van de agenda en het 

doornemen van de notulen d.d. 29 juni 2021 

komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

- Adviezen commissie Samenwerking 

- Reflectie adviezen commissie Samenwerking 

- Terugblik diensten afgelopen periode en 

toelichting diensten komende periode 

- Versoepelingen coronamaatregelen 

- Kerk in het dorp 

- Mededelingen van de voorganger, 

kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen 
 

Na de rondvraag sluit Nel Eestermans de 

vergadering met ‘Gebed voor de schepping’: 
 

Eeuwige God,  

U laat nooit los wat uw hand begon.  

U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.  

Geef ons ogen, die zien wat juist is.  

Ogen, die herkennen wat veranderbaar is.  

Ogen, die een vergezicht zien en dromen van 

een wereld, waar het goede der aarde eerlijk 

gedeeld wordt.  
 

Geef ons hart voor alles wat leeft,  

vul ons met bewogenheid en liefde.  

Heer, voed onze onrust over onrecht en 

vervuiling.  

Help ons ons in te zetten voor recht en vrede.  

Dat heel uw schepping weer tot bloei mag 

komen, en U groot mag maken.  

Amen 
Dit is het laatste deel uit het ‘Klimaatgebed’  

te vinden op www.groengelovig.nl 
 

Namens de gezamenlijke kerkenraden, 

Reina Faasen, 

scriba Lage Zwaluwe 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

 
Uitleg bij de liturgische 
kleden  Terheijden 2021 

 

Heel graag was ik in jullie midden voorganger 

geweest om tijdens een bijzondere dienst de 

nieuwe liturgische kleden in gebruik te nemen.  

Helaas is dit voor mij nu niet mogelijke van-

wege het coronavirus dat nog altijd onder ons 

aanwezig is. Op een later moment als corona 

voorbij hoop ik alsnog voor te gaan in een 

dienst waar we ingaan op de betekenis van de 

liturgische kleuren en kleden. Graag vertel ik 

tijdens deze dienst meer waarom het gebruik 

van kleuren in de kerk niet een kwestie van 

decoratie of versiering is maar dat het gebruik 

ervan diepgeworteld ligt in de christelijke 

traditie. Graag wil ik u en jullie meer vertellen  

over het proces voorafgaand aan het maken  

van de kleden. 
 

In de maand mei was ik uitgenodigd in het 

Witte Kerkje om met een aantal mensen als 

vertegenwoordiging van jullie gemeente na  

te denken over de liturgische kleden voor uw  

kerkzaal. In dit uitvoerige gesprek kwam naar 

voren dat jullie een open gemeente zijn waar 

iedereen welkom is en hoe ook mensen van  

buiten de kerk toch zijdelings betrokken zijn  

bij de kerk. Jullie willen als gemeente omzien 

naar elkaar dat vorm krijgt in de betrokkenheid 

op elkaar, een mooi voorbeeld daarvan is het 

soepproject zoals dat vorm kreeg tijdens de 

coronacrisis. In jullie missie is opgenomen  

dat jullie graag kerk van en voor het dorp  

zijn, de oecumene met de rooms-katholieke 

parochie is daarin van belang. Ook heeft 

SOVAK een belangrijke plaats in jullie midden. 

Een belangrijk motto voor jullie gemeente is 

het werkwoord gemeenschap. Gemeenschap 

met God, met elkaar en met de wereld, hier 

willen jullie als gemeente graag handen en 

voeten aangeven. De tafel is daar een mooie 

verbeelding van. De tafel in de kerk maar ook 

de tafel buiten de kerk. De tafel is bij uitstek 

een plek waar mensen elkaar ontmoeten, 

elkaars verhalen delen, met elkaar eten en 

drinken. Zo staat de tafel symbool voor 

wederkerigheid. In de kerkzaal neemt de 

avondmaalstafel een centrale plek in. Als 

belangrijk onderdeel van de liturgische viering 

maar ook wat betreft het samenkomen rond  

de sacramenten. Wanneer we samen brood  

en wijn delen worden we deelgenoot aan het 

leven van Jezus en houden het vizier open 

naar Gods Koninkrijk. De nieuwe kleden horen 

bij de tafel en vormen samen één geheel. 

Opvallend is de rol en betekenis van muziek 

voor de gemeente, een koor of cantorij geeft 

daarop een mooie manier uitdrukking aan in  

de manier waarop liederen ten gehore worden 

gebracht tijdens de eredienst. Het symbolisch 

bloemschikken krijgt hier in Terheijden een 

belangrijke plaats in de eredienst en wordt met 

veel zorg gemaakt. Met het liturgisch bloem-

schikken wordt uitgedrukt dat de woorden  

van Bijbel, geloof en traditie niet alleen via  

het Woord uitgelegd kunnen worden maar  

ook via verbeelding, dat wat zichtbaar is. 
 

Bij de paramenten die ik heb gemaakt ligt  

de nadruk op de liturgische kleur, uitgewerkt  

in ton sur ton, dat wil zeggen: verschillende 

kleurtonen van één kleur. Uitgevoerd in 

dupionzijde door middel van verschillende 

borduurtechnieken. 



De Verbinding 
 

10 

Rood is de kleur van Gods Geest, liefde, 

enthousiasme en feest. Te denken aan het 

Pinksterverhaal waarbij de discipelen, vrienden 

en vriendinnen van Jezus in vuur en vlam 

werden gezet, in beweging naar de wereld toe. 

Door de Geest van God die mensen bemoedigt, 

troost, op weg helpt waar menselijkerwijs 

wegen zijn vastgelopen, maar ook de Geest 

van God die enthousiast maakt, blij en vrolijke 

maakt, de kleur van creativiteit, van liefde van 

mensen onderling maar ook de liefde tussen 

God en mensen. Gods Geest wordt op het rode 

kleed gesymboliseerd door de duif te midden  

van de druppel- en vlamvormen. Ook zien  

we een gestileerde boom, waar je eventueel 

ook een kruisvorm in zou kunnen zien of een 

levensboom. Vanuit de boom zien we een 

gehalveerd hart verwijzend naar de liefde  

en betrokkenheid van God op ons leven. God 

houdt ons vast op een manier die ruimte geeft. 

 

Paars is de kleur van verwachting en inkeer 

passend bij de tijd van advent en de 40 dagen 

voor Pasen. Op het paarse kleed is het Tau of 

gaffelkruis te zien, een kruisvorm afgeleid van 

de Griekse letter Tau. Deze kruisvorm verwijst 

naar het kruis van Christus, maar kan ook een 

mens uitdrukken in verschillende emoties; een 

juichende mens, een mens die het uitroept, 

een mens in gebed, een mens die een ander 

zegent. Bij het Tau of gaffelkruis is een engel 

zichtbaar. Engelen zijn in de Bijbel boodschap-

pers van God die tussen hemel en aarde 

bewegen. Er zijn twee lichtbogen te zien  

als teken van Gods ontferming daar waar  

wij mensen het nodig hebben. God wil ons 

bijlichten op de weg die wij gaan. Naast paars 

zien we de kleur roze passend bij de zondagen 

Laetare en Gaudete. Op deze twee zondagen 

op de derde zondag van advent en de vierde 

zondag van de veertigdagentijd vermengt het 

wit van Pasen en Kerst zich met het paars. 

 

Wit is de kleur van Feest, passend bij Pasen  

en Kerst, wit is de kleur van opstanding, nieuw 

begin en nieuw leven. Daarbij denken we aan 

het Licht van God dat in de mens Jezus 

geboren wordt met Kerst. Maar ook het  

Licht van God dat zichtbaar wordt bij de 

opstanding van Jezus Christus met Pasen.  

Met de opstanding van Jezus worden ook wij 

uitgenodigd om een nieuw begin te maken ons 

waar mogelijk te bevrijden uit alles wat ons 

inperkt en klein houdt. Het Licht van God dat 

dwars door duisternis en donker heen breekt 

als kracht en bemoediging, als teken van God 

die naar ons omziet verbeeld, door de licht-

stralen. Om dit onstuitbare en onbedwingbare 

Licht zijn twee handen te zien. Deze handen 

willen zich aan de vlam van het Licht warmen 

en tegelijkertijd ook koesteren en beschermen. 
 

Groen is de kleur die verwijst naar Gods  

goede schepping. Groen verwijst ook naar 

Gods belofte om altijd trouw te blijven wat  

zijn hand begonnen is te doen aan de wereld 

en hen die daarop wonen. Wij krijgen de 

opdracht van God om goede rentmeester te 

zijn met eer en respect voor de schepping 

uitgedrukt in de twee handen. Tussen de 

handen zien we diverse bladvormen die 

verwijzen naar de veelkleurige schepping  

waar wij mensen van mogen genieten. De  

lichte groene blaadjes zijn een teken dat  

alles wat leeft, licht nodig heeft om te groeien, 

zonder licht is er geen leven. De kabbelend 

doorgaande lijnen op het kleed verwijzen naar 

kabbelend stomend water die de verbinding 

maken naar de wereld en de natuur. 
 

Behalve deze uitleg van mij hoop ik dat u en 

jullie als gemeente nog voldoende ruimte 

ervaart om er zelf van alles in te ontdekken. 

Ik hoop dat de liturgische kleden daartoe 

uitnodigen en inspireren. 
 

Ds. Anne-Marie van der Wilt 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 26 september 2021 
 

In de kerkdienst van zondag 26 september 

2021 hebben we de nieuwe antependia in 

gebruik genomen. Vier prachtige liturgische 

kleden gemaakt door ds. Anne-Marie van der 

Wilt. Helaas kon Anne-Marie zelf niet aanwezig 

zijn, maar als kerkenraad konden we niet 

langer wachten ze aan de gemeente te tonen 

en besloten de dienst toch door te laten gaan. 

Deze kleden konden gemaakt worden door een 

gift die we na het overlijden van Gerard Bres 

namens hem ontvingen. In de dienst maakten 

we gebruik van teksten en liederen uit de 

afscheidsliturgie van Gerard als eerbetoon aan 

hem. Ook lazen wij de uitleg die Anne-Marie 

voor deze dienst geschreven had waarin ze  

het proces beschrijft en uitleg geeft over de 

symbolen die gebruikt zijn. Dit artikel kunt  

u ook in De Verbinding lezen op pagina 9 - 11. 

Het werd een prachtige kleurrijke dienst waar 

we na anderhalf jaar ook weer mochten 

zingen, daarbij begeleid op het orgel door 

Leander Schoormans en Joke Geerse op de 

fluit. Nogmaals willen wij Anne-Marie van  

harte bedanken voor het vervaardigen van 

deze vier prachtige kleden.  
 

Namens de kerkenraad, 

Mieke Vosmer 
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  Agenda  
 

oktober 2021 

04 
kerk 

schoonmaken 
09.00 Lage Zwaluwe 

06 
Gezamenlijk 
moderamen 

14.00 
Tuinkamer 
Terheijden 

07 Bijbellezen 
09.00 – 
10.00 

Consistorie 
Lage Zwaluwe 

12 
Gezamenlijke 

kerkenraad 
19.30 

Tuinkamer 

Terheijden 

14 Bijbellezen 
09.00 – 
10.00 

Consistorie 
Lage Zwaluwe 

21 Bijbellezen 
09.00 – 

10.00 

Consistorie 

Lage Zwaluwe 

28 Bijbellezen 
09.00 – 
10.00 

Consistorie 
Lage Zwaluwe 

november 2021 

04 Bijbellezen 
09.00 – 
10.00 

Consistorie 
Lage Zwaluwe 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Kringwerk  
 

Gesprekkring SAMEN 
 

Agenda SAMEN - oktober  
 

01  Een goed gesprek – tijdens eten 

04  Een goed gesprek – met diepgang 

08  Een goed gesprek – met diepgang, 

  ochtendgroep 

11  Een goed gesprek – in stilte 
 

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 € 6,00 
 

Aanmelden via: 

E: edwin@edwinvonk.com of  

T: 06 - 52 04 68 06 
 

Meer informatie: 

www.sameninhetwittekerkje.nl  
 

SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie 
 

We ontmoeten u graag! 
 

Edwin Vonk 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

  Mededelingen Diaconie 

 
Collecte 

zondag 03 oktober 
 

Gezamenlijk project 2021 Amnesty 

International Werkgroep Drimmelen 

Meer informatie op pagina 15 

 

Terheijden 

Collecte 

zondag 10 oktober 
 

Stichting Vrienden van DHAN 

Meer informatie op pagina 15 - 16 

 

Collecte 

zondag 17 oktober 

KIA – Werelddiaconaat 
 

Dankzij onze steun verbetert 

het leven van boerengezinnen. 
 

In het droge noorden van 

Kameroen wordt de Lutherse Broederkerk 

gesteund via Kerk in Actie. Deze kerk onder-

steunt haar gemeenteleden met duurzame 

landbouw en theologisch onderwijs. 
 
 

Vincent (37 jaar) 

woont samen met 

zijn vrouw en drie 

kinderen in een 

klein dorp in  

Noord-Kameroen. 

Hij kreeg twee 

geiten en een landbouw-training van de 

Lutherse Broederkerk. Om zes uur ‘s-morgens 

voert hij eerst zijn geiten en vertrekt dan naar 

zijn stuk land buiten het dorp. Vincent heeft 

geleerd hoe hij zijn maisoogst kan verbeteren. 

En dat is niet zo makkelijk in een gebied waar 

het maar drie maanden per jaar regent. Hij 

kreeg onder andere meststoffen. Dit jaar  

heeft hij een goede oogst gehad. Het gaat nu 

beter met Vincent dan voorgaande jaren, toen 

hij maar net genoeg verbouwde om rond te 

komen. Vincent: “In mijn gezin is regelmatig 

iemand ziek, want hier komt veel malaria voor. 

Alles wat ik vorig jaar had verdiend, ging op 

aan de behandeling van malaria. Nu ik wat 

meer verdien, kan ik wat geld opzij leggen. 

Daarvan kunnen mijn drie kinderen naar 

school. Ook wil ik dat geld gaan gebruiken  

om een beter huis voor mijn gezin en mijzelf  

te bouwen. Ons dak is nu van riet, en dat is 

niet zo stevig. Ik zou graag metalen platen op 

mijn dak leggen. Dit is een hele verbetering, 

waar ik God iedere dag voor dank!” 
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Op zondag 17 oktober collecteren we voor 

Kameroen. De diaconie brengt deze collecte 

graag onder uw aandacht. 
 

 

Terheijden 

Collecte 

zondag 24 oktober 
 

Nederland Bijbelgenootschap 
 

“Oktober wordt de maand waarin we in en 

buiten de kerk volop aandacht vragen voor  

de Bijbel en de boodschap van hoop en liefde 

die daarin staat”, zegt directeur Rieuwerd 

Buitenwerf. “Met de NBV21, de Bijbelcampagne 

en via Bijbelzondag hopen we kerkleden te 

inspireren om met elkaar de betekenis van de 

Bijbel te delen. Dus om stil te staan bij wat dit 

bijzondere boek voor henzelf betekent, maar 

ook wereldwijd.” De NBV21 is de nieuwe Bijbel 

voor de 21e eeuw, bedoeld als standaard 

vertaling van de Bijbel voor Nederland en 

Vlaanderen. Bij de komst van de Nieuwe 

Bijbelvertaling in 2004 beloofde het NBG een 

revisie omdat dat nodig en waardevol is, en 

omdat het nog beter kon. De NBV21 heeft  

veel te danken aan opmerkingen van 

betrokken lezers en is daardoor de Bijbel  

vóór en ván de 21e eeuw. Het NBG maakte  

niet alleen de NBV21, maar ondersteunt  

ook wereldwijd tientallen Bijbelvertaal- en 

verspreidingsprojecten. Dat kunnen we  

alleen doen met steun van onze gevers én  

van kerken. Steun ons werk via uw kerk,  

met een collecte. Geef de Bijbel door!  

 

Terheijden 

Collecte 

zondag 31 oktober 
 

De Voedselbank Made 
 

‘Hartelijk dank voor het delen van het verslag 

met betrekking tot de Actie Vakantietas. 

Volgend jaar mag u ons zeker weer bena-

deren.’ Aldus een mailtje van Jan Kooijman 

van De Voedselbank Regio Oosterhout. 
 

Wat het voor mensen betekent om een beroep 

te moeten doen op De Voedselbank las ik op 

de website van De Voedselbanken Nederland.  

Een mevrouw, laten we haar Loes noemen, 

weet nog hoe moeilijk het was om voor de 

eerste keer naar De Voedselbank te gaan. 

“Ik ben drie keer huilend weggelopen. De 

schaamte was zo groot. Ik durf het nu eindelijk 

ook tegen vriendinnen te vertellen. Maar in het 

begin begon ik al te janken als mijn moeder er 

naar vroeg.” Ze heeft net haar tassen gevuld 

met eten en vers fruit en drinkt nog even een 

kop koffie. Ze vertelt hoe ze altijd heel hard 

heeft gewerkt en ondertussen ook drie 

kinderen in haar eentje moest opvoeden. 

“Het lukte allemaal, maar het was erg zwaar. 

Na een paar rugoperaties kon ik niet meer 

werken, de schulden liepen op en zo ging ik 

uiteindelijk de schuldsanering in. En dan kom 

je op een zeker moment voor die eerste keer 

bij De Voedselbank. Weet je, goed eten, dat is 

het eerste waar je op voor schut gaat. ‘Ik eet 

wel een boterham’, denk je dan. En steeds 

vaker kom je de deur niet meer uit en nodig je 

niemand meer uit. Doordat ik nu goed eet, 

wordt het allemaal stabieler. Ik vind het zo fijn 

dat ik weer gastvrij kan zijn. Dat ik, als mijn 

kinderen langskomen, weer kan vragen “wil je 

een kopje soep?” Ik zou willen dat ik eerder 

had geweten van het bestaan van De Voedsel-

bank. Zeker in die tijd dat ik er helemaal alleen 

voor stond. Ik zie de nieuwelingen hier huilend 

binnenkomen en probeer ze te helpen als dat 

kan. Ik weet hoe zwaar die eerste paar keer 

zijn.” 
 

Op zondag 31 oktober collecteren we weer 

voor De Voedselbank in Made. Laten we de 

mensen die daar komen een handje helpen. 

Uw bijdrage wordt goed gebruikt!  

Namens de diaconie hartelijk dank  

voor uw steun! 

 

 

 

Collecte  

zondag 07 november  

KIA - Najaarszending 
 

Sterke en weerbare vrouwen in 

Guatemala 
 

Vilma is een inheemse Maya-vrouw van 18 

jaar, die met haar familie in een afgelegen 

dorp in Guatemala woont zonder stromend 

water, elektriciteit of internet. De jarenlange 

burgeroorlog is voorbij, maar vrouwen lijden 

nog dagelijks onder huiselijk en seksueel 

geweld. De inheemse bevolking wordt vaak 

gediscrimineerd. Vilma is een van de vele 

vrouwen die denken dat ze tweederangs-

burgers zijn en dat geweld erbij hoort. 

Vilma deed mee aan de Tamar-cursus. 

Inheemse meisjes lezen samen in een 

schokkend Bijbelverhaal hoe Davids zoon 

Ammon zijn halfzus Tamar behandeld  

(2 Samuël 13). De meisjes horen hoe ze 

kunnen opstaan tegen seksueel geweld.  

Ze leren dat vrouwenrechten hebben en hoe  

ze elkaar kunnen beschermen. Ze beseffen  

dat ze van waarde zijn en delen dit met elkaar. 

Help meisjes weerbaar worden, zodat geweld 

en onderdrukking stoppen.  

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen? 

• € 100,00: 4-daagse bijbelcursus voor  

1 persoon  

• € 635,00: 4x weekend Tamar-cursus,  

incl. overnachtingen voor 1 vrouw  
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Uw gift is welkom via de collecte in de kerk-

dienst, op de bankrekening van de diaconie of 

op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie o.v.v. Vrouwen Guatemala  

Hartelijk dank voor uw gift. 

 

Helpt u mee om alle collecten tot een 

succes te maken? Hartelijk dank! 

 

U kunt de collecten ook 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 
 

 

 
 

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  

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 

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
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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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 

 

Amnesty-schrijfochtenden 
 

dinsdagmorgen 17 oktober 

consistoriekamer Witte Kerkje 

inlopen van 10.30 – 11.30 uur 
 

Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, 

gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw 

steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen 

in nood: teken petities, stuur online een brief 

naar de autoriteiten of een kaartje aan een 

gevangene. Neem een brievenpakketje mee 

vanuit de kerk in Lage Zwaluwe of kom naar 

de schrijfochtenden op de derde dinsdag van 

de maand in het Witte Kerkje in Terheijden! 

Door de coronaproblemen konden we lange  

tijd niet samenkomen om te schrijven of naar 

de kerk te gaan. Die tijd ligt nu hopelijk achter 

ons. Vanaf 19 oktober en elke derde dinsdag 

van de maanden daarna kunt u brieven en 

kaarten schrijven of ondertekenen voor 

Amnesty. Tussen 10.30 en 11.30 uur 

ontvangen we u graag met koffie en koek en 

de kant en klare brieven, die u alleen maar 

hoeft te tekenen. 

In oktober schrijven we onder andere voor  

zes jonge leden van de milieubeweging Mother 

Nature Cambodja, die worden vervolgd omdat 

ze zich inzetten voor de natuur en de rechten 

van inheemse volken. Zij kunnen een celstraf 

van maximaal 10 jaar krijgen. Ook schrijven 

we voor de Egyptische oppositieleden en 

activisten Hisham Fouad, Hossam Moanis  

en Zyad el-Elaimy die al meer dan 2 jaar  

in voorarrest zitten. Onze groetenkaarten  

gaan onder andere naar de Russische activist 

Aleksei Navalny die onterecht is veroordeeld 

tot tweeënhalf jaar gevangenis en naar de 

Nigeriaanse zanger Yahaya Sharif-Aminu die 

vorig jaar de doodstraf 

kreeg voor een liedje waarin 

hij de profeet Mohammed 

zou hebben beledigd.  

Yahaya had geen advocaat. 
 

Kunt u niet schrijven, petities tekenen of 

brieven mailen steun het werk van Amnesty 

dan met een financiële bijdrage of op een 

andere manier: We versturen elke maand 

ongeveer 75 groetenkaarten en we raken door 

onze voorraad heen. Misschien hebt u nog 

ongebruikte kaarten in een la liggen. Gooi ze 

dan niet weg maar geef ze aan onze Amnesty 

Werkgroep. Misschien maakt u op zo’n manier 

toch iemands dag een beetje goed. 

Alle beetjes helpen, dus voor wat u ook doet … 
 

Inge Berendsen, 

contactpersoon Amnesty International 

Werkgroep Drimmelen 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 

Stichting Vrienden van DHAN 
 

Dit is Jeyanthi,  

met haar moeder 

Ponnarasi.  

Jeyanthi krijgt  

bijles op één van  

de satelliet-scholen. 

Tijdens de lockdown 

heeft haar moeder 

haar meegenomen 

naar de fabriek waar zij werkt. Enerzijds om 

haar bezig te houden, maar ook omdat het 

extra inkomen erg welkom is. 

Moeder is namelijk al 5 jaar weduwe en haar 

inkomen van het werk in de fabriek is het 

enige inkomen voor het gezin dat nog een 

broertje en zusje kent.  

Toen de scholen weer begonnen na de 

lockdown, bleek Jeyanthi niet naar haar school 

te gaan en evenmin kwam zij naar de bijles. 

Mevrouw Anbu, de coördinator van de vijf 

scholen is naar het gezin toegegaan en haar 

werd door moeder verteld dat Jeyanthi wilde 

blijven werken en niet haar school wilde 

afmaken.  

Natuurlijk is er alle begrip voor het feit dat het 

geld hard nodig is, maar zonder opleiding zal 

Jeyanthi altijd ongeschoold fabriekswerk 

moeten doen. Anbu heeft moeder Ponnarasi 

meerdere keren bezocht en uitgelegd dat nu 

investeren in opleiding straks tot een veel 

beter betaalde baan zal leiden. Uiteindelijk 

hebben moeder en dochter besloten om te 

kiezen voor school. Jeyanthi is weer terug  

naar de klas, waar zij nog 1 jaar voor de  

boeg heeft en ze zal in dat jaar ook alle  
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dagen het aanvullende onderwijs in de 

satellietschool volgen. 

Een mooi resultaat dankzij de vasthoudendheid 

van mevrouw Anbu. Natuurlijk is voor dit werk 

geld nodig. Doordat u het salaris van de 

leraren en coördinator ondersteunt, draagt  

u bij aan een betere toekomst met meer 

kansen voor jonge meisjes in Zuid-India.  
 

Van harte dank aan uw bijdrage aan de 

collecte of op onze bankrekening, 
 

Annette Houtekamer 
 

www.vriendenvandhan.nl 

info@vriendenvandhan.nl 

IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

  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. 
 

Een lied dat me al jaren geleden raakte en  

me nog kan ontroeren: ‘Waarom moest ik uw 

stem verstaan’ van Ad den Besten, lied 941  

uit het nieuwe liedboek en 484 in het vorige 

liedboek uit 1973. Dit lied heeft Ad den Besten 

geschreven als een lied van tegenstem. Hij 

verwoordt op een ingrijpende manier hoe  

het geloof kan schuren. God kan ons een 

tegenover zijn. Mij raakte dit lied in tijden 

waarin ik zocht naar wat mijn geloofsgrond 

was en of de keuzes die ik maakte in lijn waren 

met wat voor mij waardevol was. Ik weet niet 

of u het herkent, maar als je opgegroeid bent 

met het geloof, dan heb je het van horen 

zeggen. Het is zo, je bent het zo gewend,  

het is vanzelfsprekend. En toch is er ergens 

een moment dat je voor jezelf uit moet maken 

of je er zélf achter staat. Voor mij waren dat 

momenten van zoeken, twijfelen, vertrouwen, 

God bevragen en weer toetsen waar ik stond. 

Iets van die zoektocht weet Ad den Besten in 

dit lied schitterend te verwoorden. Het beeld 

van de weg die je gaat, de paden in vers 1 en 

de weg in verzen 3 en 4, wijst erop dat geloof  

iets is wat gaandeweg zich vormt en rijpt.  

Zo waren ook de volgelingen van Jezus:  

‘de mensen van de weg’. En het troostte en 

bemoedigde mij dat ik ook op die weg kon 

gaan en dat andere die weg ook gegaan 

waren. En juist dat gaf mij vertrouwen in  

tijden dat de grond wat wankel voor me was. 

Het verlangen naar het goed van God, naar 

Gods land (vers 4) is voor mij ook een bron  

en kompas van het geloof.  

Er valt veel meer te zeggen over dit lied, maar 

voor nu laat ik het hierbij. Wie meer wil weten 

over de opbouw van de tekst en herkomst van 

de melodie? Ga dan naar: 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/941-

waarom-moest-ik-uw-stem-verstaan-8_9_9 

Een mooi artikel dat het lied verder verdiept. 
 

ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Vacatures 
 

PG Terheijden - Wagenberg 
 

VACATURES – VACATURES – VACATURES 
 

 Koster  

Het Witte Kerkje in Terheijden heeft drie 

kosters die om beurten dienstdoen bij een 

zondagse viering. Wij zoeken uitbreiding 

van hun team, zodat ze maar één keer per 

maand of minder vaak dienst hebben. Het 

kost je een paar uur op zondagmorgen en 

de koffie is erbij inbegrepen. 
 

 Streamers 

Het Witte Kerkje in Terheijden streamt 

elke viering die er in het Witte Kerkje 

plaatsvindt. Onze gemeenteleden zijn vaak 

al wat ouder en met het najaar en de winter 

in aantocht kunnen zij niet altijd naar de 

viering komen. Dan is het fijn als zij er 

vanuit hun eigen huis toch bij kunnen zijn. 

Wij zoeken mensen (JONGEREN) die eens 

per maand zo’n viering willen streamen op 

een zondagmorgen. 
 

 Kerkrentmeester 

Het Witte Kerkje in Terheijden verzorgt 

ook de eigen financiën en dat doet onze 

kerkrentmeester. Heb je gevoel voor cijfers 

en centen, kom dan eens met ons praten. 

De kerkrentmeester legt je graag uit wat 

haar werk inhoudt. We wachten op je 

mailtje of telefoontje. 
 

 Diaken 

Het Witte Kerkje in Terheijden besteedt 

veel tijd en aandacht aan haar diaconale 

opdracht. Dat gebeurt het hele jaar door 

met af en toe een mooi project voor een 

binnen- of buitenlandse actie. Ben je 

creatief en vind je het leuk om in een actief 

team het verschil te maken voor kinderen in 

de knel, mensen in armoede, vrede, 

gerechtigheid en heelheid van de schepping, 

meld je dan aan. 
 

Informatie en aanmelding bij  

Mariëtte Verkerk, voorzitter kerkenraad 

T: 06 – 23 52 77 56 of  

E: marriette177@gmail.com  
 

VACATURES – VACATURES - VACATURES 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Vakantieweek 

West-Brabant 
 

 

 

 

 

 

Vakantieweek voor ouderen en 
mensen die zorg nodig hebben 

 

Heeft u zorg of extra begeleiding nodig en 

wilt u genieten van een onbezorgde 

vakantie? Ga dan met ons op vakantie. 

De vakantieweek staat gepland van 26 

februari t/m 5 maart 2022. 
 

Als werkgroep organiseren wij deze vakantie 

en de diaconieën van de Protestantse Kerken 

in West-Brabant ondersteunen deze activiteit 

van harte. 
 

De week wordt gehouden 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 die zorg nodig 

hebben, denk hierbij aan: hoog-laag bedden, 

een alarmsysteem, een aangepaste eigen 

badkamer. 

Naast de zorg en begeleiding kunt u ook 

genieten van ontspannen programma,  

denk hierbij aan: een optreden van bv.  

een dansgroep, we spelen een bingo, een 

bonte avond, met de vrijwilligers als heuse 

artiesten. U ontmoet andere mensen en  

kunt u genieten van de bosrijke omgeving. 

Op zondag hebben we een vesperdienst, 

waar ds. Bert Fockens voorgaat. Tevens is 

ds. Fockens de gehele week aanwezig voor 

de geestelijke verzorging en als u behoefte 

heeft, een persoonlijk gesprek met hem. 
 

Dit alles in een warme, vriendschappelijke  

en familiaire sfeer. 
 

Aan deze week kunnen zo’n 50 gasten deel-

nemen en er zijn circa 25 vrijwilligers die 

professionele zorg verlenen. De kosten voor 

deze vakantieweek bedragen € 625,00 deze 

prijs is incl. alle maaltijden, koffie, thee en 

wat lekkers. Wilt u zich aanmelden voor deze 

bijzondere vakantie of er meer over weten? 
 

Dan kunt u contact opnemen met  

Nel Groeneveld: 

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

E: groenestelt@outlook.com 
 

Aanmelden kan tot uiterlijk 5 december 2021. 
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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 novembernummer 2021 inleveren vóór 20 oktober 2021 
bij een van de redactieadressen - zie pagina 2 

 


