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Van de redactie
Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en tevens de zondag voordat de
adventstijd begint. Dit jaar valt deze dag op zondag 21 november. Tijdens de kerkdienst in beide
kerken worden op deze zondag de gemeenteleden herdacht, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn
overleden. We steken een kaars aan bij het noemen van hun namen maar we steken ook een kaars
aan voor alle overleden mensen aan wie we denken en die we niet vergeten zijn. Het verdriet gaat
nooit voorbij, gelukkig blijven de herinneringen. God vangt onze tranen op en dat geeft troost, hoop
en liefde.
De eindredactie,
Diane Breugelmans
Reina Faasen
Inhoud
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De Verbinding
Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. M. Gilhuis
Gedachtenis van overledenen
Diaconiecollecte: Stichting Vrienden van DHAN

Kerkdiensten

Zondag 28 november 2021
Mededeling

Eerste zondag van de Advent

Helaas zien we dat het aantal coronabesmettingen weer toeneemt en dat er waarschijnlijk op dinsdag 2 november weer nieuwe
maatregelen worden aangekondigd. Wat dit
voor de kerken gaat betekenen moeten we
afwachten. We houden u via de mail of per
brief op de hoogte als er iets verandert.

Lage Zwaluwe
10.00 uur: ds. W. Bisschop uit Breda
Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. M. Gilhuis
Bevestiging ambtsdragers
Diaconiecollecte: De Voedselbank Made

Meerijden gezamenlijke kerkdiensten:

Zondag 05 december 2021

- 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 – 48 30 20.
In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app.
U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,
06 – 81 89 30 74.

Tweede zondag van de Advent
Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg
Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd
uit Geertruidenberg
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: Stichting Vrienden van DHAN

Zondag 07 november 2021

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Eerste zondag van de Voleinding
Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg

Diensten in de Ganshoek

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. W. Bisschop uit Breda
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: KIA – Najaarszending

Lage Zwaluwe
De diensten worden gehouden in de ontmoetingsruimte van de Ganshoek. Deze
diensten zijn voor iedereen toegankelijk.
U bent van harte welkom!

Zondag 14 november 2021

Zondag 07 november 2021
18.30 uur: dhr. C. Groeneveld
De collecte is bestemd voor de diaconie:
KIA – Najaarszending

Tweede zondag van de Voleinding
Lage Zwaluwe
10.00 uur: mw. J. van Hooijdonk – Buizer
uit Schelluinen
Gezamenlijke dienst
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 28 november 2021
18.30 uur: dhr. E.M.C. Orie
De collecte is bestemd voor de kerkvoogdij

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Zondag 21 november 2021
Derde zondag van de Voleinding
Lage Zwaluwe
10.00 uur: dhr. E.M.C. Orie
Gedachtenis van overledenen
Met medewerking van De Cantorij onder
leiding van Leander Schoormans
Koffiedrinken na de dienst
4

De Verbinding
Het verbindt me met wie ons zijn voorgegaan,
dat geeft vertrouwen. Het ontspant mij ook,
omdat ons verhaal met het evangelie doorgaat,
nadat wij onze bijdrage hebben geleverd.
En het troost, omdat al onze moeite en soms
moeizaam zoeken naar wegen, onderdeel is
van een veel groter verhaal.
Goed, nu dit gezegd is, toch even kijken naar
onze gemeenschappen en onze wil en bereidheid samen op te trekken. We kunnen persoonlijk (ons persoonlijk geloof, deel 1) sterk
staan en ook oog hebben voor wat we willen
doen (actie, volgende keer, deel 3) maar
zonder elkaar wordt het niks. We hebben
elkaar nodig om een gemeente te zijn. En
het leuke van de gemeente is dat we elkaar
opzoeken omdat iets groters dan wijzelf ons
bindt: de diepte van het gedeelde geloof en de
breedte van waar we vandaan komen (bedding
van de geschiedenis van het volk Israël en van
de volgelingen van Jezus). Het geloof in God
en alles wat daarmee samenhangt, is grond
onder de voeten van onze gemeenschap.
Op die grond kunnen we bouwen. Daardoor
kunnen we zoeken naar één gemeenschap,
ook voorbij de karaktereigenschappen van
de dorpen, persoonlijke voorkeuren en alles
waarom je wel of niet met iemand op kan
schieten. Paulus maakt dit duidelijk aan de
gemeente in Korinte met het beeld van het
lichaam. Alle onderdelen van het lichaam
hebben elkaar nodig. Om gemeenschap te
kunnen zijn, moet je samenwerken, elkaar
vertrouwen, elkaars kracht en talenten
gebruiken, 1 Korintiërs 12. Het cement en
de adem van dit alles is de Geest van God.
De Geest bezielt en doorademt de gemeente.
Dat is iets waarop we kunnen bouwen en
vertrouwen. Tegelijk is het ook spannend,
omdat we niet altijd de Geest kunnen voelen
of ervaren.

Ter overweging
Terugblik op startzondag deel 3
De tweede pijler:
Gemeenschap van mensen
Als gemeenten willen we met elkaar samengaan. Deze wens is al ouder dan vandaag en
heeft al een aardige geschiedenis. 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 lezen in de berichten van
Ad Verdoorn, de voorzitter van de Commissie
Samenwerking op pagina 7 – 8.
Wat is de basis van onze samenwerking?
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
‘Gemeenschap’. Het is heel eenvoudig: zonder
mensen, geen kerk. Aan de basis van ons
geloof leeft de ervaring dat wij bij God onze
oorsprong hebben, dat God zich met mensen
inlaat. De mensen die wat in God zien, zoeken
elkaar op, vormen een gemeenschap. Eerst
één volk (Israël) en later is die ervaring, dat
God zich met mensen inlaat, ook anderen
overkomen. Tot aan ons toe. De mensen, die
Jezus volgen, zijn gemeenschappen gaan
vormen: ze zijn elkaar gaan opzoeken om
ervaringen te delen, om verhalen aan elkaar te
vertellen, om elkaar moed in te spreken en om
elkaar te onderwijzen. En dat was niet alleen
uit behoefte, maar ook uit overtuiging. Jezus
zelf heeft mensen bij elkaar gebracht en zijn
volgelingen gevraagd om zijn verhaal door te
vertellen, er werk van te maken. En dat is
gebeurd en hoe. Overal in de wereld zijn er
groepen mensen die geloven in de woorden
van Jezus. Zij geven met elkaar handen en
voeten aan wat hij verkondigd heeft. En zoals
bij veel dingen die mensen doen, kunnen we
daar blij en trots op zijn, maar ook bedroefd en
beschaamd als in de naam van God en Jezus
groot onrecht is gedaan. Wij zijn een klein deel
van deze wereldwijde beweging. Hier in Lage
Zwaluwe, Terheijden en Wagenberg proberen
we als deel van de Protestantse Kerk in
Nederland gestalte te geven aan het Evangelie.

Hoe kunnen we dat doen?
Tijdens onze Samenloopjes van de startzondag
heb ik gehoord, gelezen en ervaren (!) dat het
samen doen, met elkaar aan de slag gaan,
praten en vieren, zaken zijn waarmee we de
Geest ruimte geven om te waaien. Om bij het
beeld van het lichaam te blijven: door te doen
blijven we in conditie, spirituele conditie. Dat is
wat ik voor ons als gemeenten hoop: dat we
elkaar aan kunnen steken en elkaar in conditie
kunnen houden. En voor hen die af en toe
moeten uitblazen, omdat je al zoveel doet:
ook op tijd rusten hoort bij je conditie op pijl
houden (God wist dat al: op de zevende dag
rustte God).

Is dit niet een al te lange inleiding om iets te
zeggen over onze gemeenschap?
Misschien wel. En toch doe ik het, omdat we
niet los staan van waar we vandaan komen.
Het geeft mij een besef van geschiedenis,
gedragen zijn en voortgang. Het maakt me
verantwoordelijk en bescheiden tegelijk.

Samengevat: als gemeente staan we op de
schouders van hen die voor ons uit geloofd en
geleefd hebben. De Geest van God doorwaait
ons doen en laten. Geïnspireerd kunnen we
bouwen aan deze gemeenschap. Door samen
5
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actie te ondernemen en tijdig rust te vinden,
maken we ruimte voor elkaar en voor Gods
Geest en bouwen we aan de spiritualiteit van
onze gemeente en onszelf.
Ik zou hier graag nog een verhaal over samengaan willen vertellen, want die zijn er zovelen,
totdat ik even het lied van ‘Samengaan’, uit de
vorige Verbinding, erbij pakte (wilt u dat ook
even doen?) … ziet u? Leuk hé? Allemaal
coupletten over hoe we een gemeenschap
van Christus kunnen zijn!

Omzien naar elkaar

Thema: In Gods handen

In ons midden zijn gemeenteleden en hun
naasten die worstelen met de gebrokenheid
van het leven. Eigenlijk hebben we allen bij
tijden daarmee van doen. Een ziek lichaam,
overbelaste geest, zaken die je van slag
brengen. Kortom, mensen om ons heen, en
soms wijzelf, lopen tegen grenzen aan wat we
(aan)kunnen. Als je daar dan bent, kan het
eenzaam of moeizaam voelen. Hoe je situatie
ook is: ik hoop dat mensen je nabij zijn en
God dichtbij is. Aarzel niet om ondersteuning
te vragen, direct of via de ambtsdragers of de
contactpersonen van onze gemeenten.
U kunt ook mij benaderen:
E: marijngilhuis@gmail.com
T via app of sms: 06 - 18 31 56 90.

Voorganger Lage Zwaluwe: Erik Orie
Voorganger Terheijden: ds. Marijn Gilhuis

Veel sterkte en alle goeds,
ds. Marijn Gilhuis

Bij de kerkdiensten
Zondag 21 november
Laatste zondag van het
kerkelijk jaar

In beide kerken zal de dienst op zondag
21 november in het teken staan van het
noemen van de namen van hen die
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
We gedenken hen die niet meer onder ons
zijn. Dat roept ook vragen op naar ons leven
en onze eigen eindigheid en kwetsbaarheid.
De lezingen zijn Marcus 13: 14 - 27 en
Openbaring 21: 1 - 7 en gaan over hoe
het ooit zal zijn als God bij de mensen
komt wonen.
In Lage Zwaluwe wordt medewerking verleend
door De Cantorij onder leiding van Leander
Schoormans.

Uit de pastorie
Bij het gedenken van de namen
Wanneer het precies was, weet ik niet meer.
Wel weet ik dat het indruk op me heeft
gemaakt. In een theater, bij een gedenkplechtigheid, werden namen genoemd van
mensen. Bij de eerste namen die genoemd
werden, klonk er uit de zaal een 'Ja! Hier!', of
'Present!', waardoor wij wisten: deze persoon
is in ons midden. Na een aantal namen werd
iemands naam geroepen, maar er kwam geen
antwoord. Zij was er niet meer, de volgende
ook niet en die erna óók niet. Telkens die stilte
na de voorgelezen naam. In de zaal werd het
stiller en stiller, alleen de namen klonken.
Het waren levens die aan ons voorbijtrokken:
mensen geliefd en gemist. De stilte was de
ruimte die achterblijft bij het gemis van de
overledenen, de afwezigen.
Hier moet ik vaak aan denken bij de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. We noemen in
die dienst, in ons midden, de namen van hen
die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Hun namen klinken bij het aansteken
van het Licht. We leggen hun namen en levens
naast de naam van God. Zo gedenken wij hen,
in de hoop en verwachting dat zij bij God zijn,
in het bereik van Gods Licht en Leven.
Voor mij is dat een troostende gedachte.
Waar wij niet meer bij onze naasten kunnen
zijn, waar wij niet over de grenzen van het
leven heen kunnen reiken, vertrouwen we erop

Terheijden
Zondag 28 november
Thema: In verwachting
van Licht, een klein begin
Dienst waarin Annette Houtekamer,
Inge Berendsen en Joke Geerse weer
bevestigd worden in het ambt
In deze bijzondere dienst zullen we drie
ambtsdragers herbevestigen. Het is ook een
bijzondere dienst omdat het de eerste zondag
van Advent is. We gaan op weg naar kerst.
Verwachtingsvol horen we naar verhalen uit
de Bijbel. Deze zondag Lukas 1: 5 - 25.
Thema van de dienst is: “In verwachting van
Licht, een klein begin.’ Doorlopend in advent
tot aan kerst zal de diaconie het project
‘Geef Licht’ onder onze aandacht brengen.
Een project waarbij wij ons in kunnen zetten
voor het welzijn van vluchtelingenkinderen in
de Griekse kampen. In het kerkblad van
december leest u hier meer over.
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dat ze bij God zijn. Het helpt dat we dan bij
elkaar zijn: we vinden steun bij elkaar, bij het
zingen, het bidden en het lezen uit de Bijbel.
En deze dienst is een moment op de lange weg
die je gaat als iemand in je nabije omgeving
overleden is. Dit moment kan een mijlpaal zijn,
waaraan je je innerlijk kan oriënteren, voelen
dat je niet alleen de weg gaat en dat de naam
van jouw geliefde geschreven is in de palm van
Gods hand.

in de hals van een zwaan,
de geur van lavendel.
Zoals Gij, de Onmetelijke,
U bewijst
in het timbre van een stem,
een paar maten Mozart.
O zoals Gij, de Eeuwige,
U bewijst
in een vleugje tederheid,
een moment van vervoering-

Ds. Marijn Gilhuis

zó zijt gij dus.
En zó is er maar één.
Gij - God. Mijn God.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Hans Bouma; Een leven lang bidden

Namens de gezamenlijke kerkenraden,
Mieke Vosmer
Scriba Terheijden - Wagenberg

Uit de kerkenraad
Samenvatting notulen van de
gezamenlijke kerkenraadsvergadering
12 oktober 2021

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Mariëtte Verkerk heet iedereen van harte
welkom, in het bijzonder Wietske Brenters
die in de dienst van zondag 10 oktober
bevestigd is als ouderling. In de bezinning
door ds. Marijn Gilhuis wordt hierop verder
ingegaan. De diverse ambten kennen vele
leden, ieder met een andere functie. Laten we
er altijd zijn voor elkaar en hou je vast aan de
boodschap. Ds. Marijn Gilhuis leest een verhaal
voor over een reddingsbrigade. Hierna wordt
het kaarsje aangestoken.
In de vorige vergadering is besloten dat er
geen plaatselijke vergaderingen meer worden
gehouden, maar dat al het plaatselijke nieuws
ook in de gezamenlijke vergadering besproken
wordt. De notulen worden doorgenomen en
goedgekeurd. Na vaststelling van de agenda
komt onze verdere samenwerking aan de orde.
Hier bespreken we de invulling van de 20%
voortgang. Hierover kunt u verder lezen in het
stukje ‘Van de voorzitters’ van Helma Orie en
Mariëtte Verkerk op deze pagina.
Verder blikken we terug op de diensten van
afgelopen periode en kijken we vooruit naar
de diensten komende periode. We bespreken
de versoepelingen van de coronamaatregelen
en het plaatselijke nieuws van de beide
gemeenten. Van diaconie, kerkrentmeesters,
en ouderlingen zijn er diverse mededelingen.
Na de rondvraag sluit Joke Geerse de vergadering
met het lezen van een gebed.

Van de voorzitters
Beste gemeenteleden,
Als vervolg op ons bericht in De Verbinding
oktober 2021, het volgende over de invulling
van de openstaande vacature van 20% in
onze gemeenten. Ons voornemen is nu om
te proberen een kerkelijk werker in dienst te
gaan nemen. Hiervoor is door en vanuit de
kerkenraden een sollicitatiecommissie
ingesteld bestaande uit: de kerkrentmeesters
Helma Orie en Annette Houtekamer, de leden
Greet Conway en Mariëtte Verkerk.
De sollicitatiecommissie zal de classis op de
hoogte brengen van de situatie. Daarnaast zal
er contact worden opgenomen met het CCBB,
de PKN-commissie die toezicht houdt op de
solvabiliteit van de gemeenten.
Namens de beide kerkenraden,
Helma Orie en Mariëtte Verkerk
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Bericht
van de Commissie Samenwerking

Zo zijt Gij dus
Zoals Gij, de Allerhoogste,
U bewijst
in de diepzee van een paar ogen,
de ogen van een vriend, een vriendin.

De Commissie Samenwerking is na de
zomervakantie twee keer bijeen geweest.
Zoals u weet uit ons vorig verslag heeft de
commissie een opdracht meegekregen om
beide kerkenraden te adviseren hoe we de
samenwerking tussen beide gemeentes kunnen

Zoals Gij, de Levende,
U bewijst
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intensiveren. Een brede opdracht waarbij de
commissie ook zal adviseren over hoe wij onze
gezamenlijk beroepen predikant nog beter
kunnen ondersteunen bij het werk in beide
gemeentes.

Met betrekking tot de commissie eredienst
(Lage Zwaluwe) en de commissie liturgie
(Terheijden - Wagenberg) is het van belang
om te onderzoeken hoe onze predikant ook
andere gemeenteleden kan betrekken.
Themavoorbeelden zijn:
- Thomasvieringen: andere vormen van
liturgie met meerdere activiteiten in een
dienst
- Taizévieringen op een zondagmorgen.
- zangdienst
- een viering en dan een paar dagen later
terugblikken in een gesprek over de vorm
en/of inhoud van de preek
- 4 mei
- Hemelvaart
- dienst over landbouw & kerk/oogstdienst
/rentmeesterschap over de aarde

De commissie heeft inmiddels vijf adviezen aan
de gezamenlijke kerkenraad gepresenteerd:
1. Alle diensten waarin onze eigen predikant
voorgaat, zijn gezamenlijke diensten
Terheijden - Wagenberg & Lage Zwaluwe.
Wijzig het rooster daartoe.
2. Zoek in de vieringen aansluiting bij groepen
die in het verleden nauw betrokken waren
bij de kerkdienst (bijvoorbeeld Honkers,
muziekvereniging). Benader hen actief en
schakel ze in bij deze vieringen. Dit advies
heeft zich inmiddels in de uitwerking
toegespitst op de startzondag.
3. Aandachtspunt: we zoeken naar samenwerking, verbinding leggen met samengaan
op allerlei terrein. Pastoraat is daar onderdeel van. In de eredienst werken we per
definitie samen, zoals geadviseerd hierboven. Om evenwicht te krijgen in draaglast
en -kracht van de predikant adviseren wij
om alle kerkelijke vergaderingen, op welk
niveau dan ook, samen te voegen. Daardoor
ontstaan er geen dubbele vergadercircuits
voor onze predikant, hetgeen de draaglast
van de vergaderuren vermindert. Daar waar
nodig kan de gezamenlijke bijeenkomst zich
ook een tijdsdeel opsplitsen in Terheijden Wagenberg & Lage Zwaluwe. We beogen
een inclusieve cultuur: altijd sámen
nadenken over zaken, waar die zich ook
afspelen. Groeipad en ernaar streven om
alles samen te doen.
4. Onze predikant heeft in het verleden twee
activiteiten aangeboden: een leerhuisbijeenkomst en een bijeenkomst meer gericht op
delen van verhalen over persoonlijk geloof.
Het delen van de ‘Hoe geloof je’-verhalen
is inmiddels afgerond. Voor het leerhuis
kwamen geen aanmeldingen.
Ons 4e advies is om deze activiteiten te
continueren en uit te breiden met themaavonden. Deze thema-avonden zijn gericht
op mensen die zich liever niet aan een
activiteit van meerdere dagdelen/avonden
willen verbinden en wel het leuk vinden om
één avond te participeren in een aantrekkelijk thema.
5. Ons vijfde advies is een verdere uitwerking
van advies 4: Aan de hand van een thema
(eventueel voor te bereiden met de commissies eredienst en commissie liturgie) ook
middels alternatieve liturgie-invullingen
een themadienst organiseren.
Het overkoepelende doel is om mensen
meer te betrekken bij de diensten, aan te
spreken, uit te nodigen en te verdiepen.

De bovenstaande adviezen worden nu ter
uitvoering besproken in de kerkenraad.
Mocht één van de thema’s u aanspreken en
wilt u helpen bij de uitvoering daarvan?
Neem dan zeker contact op met onze
predikant of één van de kerkenraadsleden.
Inmiddels zijn er twee nieuwe adviezen
opgesteld. Deze zullen in de volgende
kerkenraad gepresenteerd worden.
In het kerkblad van december zullen we
u daar zeker weer over informeren.
Vriendelijke groet,
Ad Verdoorn
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Agenda
november 2021
08

Gezamenlijk
moderamen

14.00

Consistorie
Lage Zwaluwe

16

Gezamenlijke
kerkenraad

19.30

Ons Belang
Lage Zwaluwe

29

kerk
schoonmaken

09.00

Lage Zwaluwe

Wekelijks Bijbellezen op donderdagochtend van
09.00 – 10.00 uur in de consistorie te Lage
Zwaluwe.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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Kringwerk
Gesprekkring SAMEN
Lieve mensen,
Samen met elkaar in gesprek levert zoveel
moois op. Afgelopen weken hebben we dat ook
weer gemerkt. Je eigen vragen, ideeën, overpeinzingen delen. Luisteren naar anderen met
hun ideeën, vragen en overpeinzingen. Een
ander anders horen praten, anders zien kijken.
Of juist ervaren dat een ander hetzelfde is en
met hetzelfde zit. Herkenning, erkenning,
nieuwe inzichten. Samen komen we verder.

Agenda SAMEN - november
01
05
08
12

Om je een idee te geven, je te inspireren ook
(of weer) te komen of om een ander eens te
wijzen op wat er bij SAMEN te halen is, vertel
ik hieronder waar het vorige maand tijdens de
bijeenkomsten over ging:

Een goed gesprek
Een goed gesprek
Een goed gesprek
Een goed gesprek
ochtendgroep

Locatie:
Tijdstip:

Op 4 oktober hadden we het met 10 mensen
over ‘durf jij kleur te bekennen’? Durf je jezelf
te laten zien? Waarom wel, waarom niet?
Over schaamte, bij de groep willen horen,
angst veroordeeld te worden, anders te zijn,
af te wijken. Een gele auto te rijden terwijl
iedereen een zwarte of grijze rijdt. Hoe zit dat
bij jou? Zijn er dingen die je zou willen laten
zien of vertellen maar die je voor jezelf houdt?
En welke kleur ben jij eigenlijk?

Kosten:

–
–
–
–

met diepgang
tijdens eten
in stilte
met diepgang,

het Witte Kerkje, zij-ingang
goed gesprek van 19.30 - 21.30 uur
ochtendgroep 09.30 - 11.30 uur
samen eten 17.30 uur
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

Op 8 oktober kwamen we uit bij je ziel. Wat is
dat eigenlijk, waar zit die dan? Wat is het voor
jou? En hoe maak je daar contact mee? Voor
sommigen een vraag, anderen hebben daar
ideeën bij en ervaringen mee. Zo ontstond
een fascinerend gesprek over ratio, gevoel,
ego, geloof, intuïtie en hoe ga je daar
allemaal mee om in het dagelijks leven.

SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie

We ontmoeten u graag!
Een hartelijke groet,
Edwin Vonk
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

En 11 oktober was het gewoon stil. Met 7
mensen in de kerk. Een half uurtje. Een goed
gesprek met jezelf, of juist even niks. Met van
tevoren en na afloop een kop thee met elkaar.

Mededelingen Diaconie

En dit zijn zomaar drie voorbeelden. Vrijwel
iedere keer komen we op allerlei onderwerpen
uit. Vanuit gesprekken over de dingen van
alledag komen er altijd verdiepende vragen.
Als vanzelf, of iemand schuift aan met al een
specifieke vraag waar diegene het over wil
hebben. Of na een half uur stilte is er ineens
een inzicht.

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

Wil je aanschuiven? Dat kan en mag altijd.
Vrijblijvend en gratis. Graag tot ziens en
de volgende Loesje-tekst deel ik ook graag
met je, uiteraard met een knipoog:
9
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nog dagelijks onder huiselijk en seksueel
geweld. De inheemse bevolking wordt vaak
gediscrimineerd. Vilma is een van de vele
vrouwen die denken dat ze tweederangsburgers 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.

Met het fruit krijgen de kinderen toch nog
de broodnodige vitamientjes binnen.
Het is duidelijk dat onze steun aan De Voedselbank broodnodig blijft. Op 28 november
wordt er weer gecollecteerd voor De Voedselbank in Made. Geef gul. U weet nu precies
waar uw bijdrage aan wordt besteed.
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

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
Uw gift is welkom via de collecte in de kerkdienst, 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.

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 collectebonnen inleveren bij één van de diakenen.
Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite en
bijdrage!
Namens de gezamenlijke diaconieën,
Inge Berendsen en Annie Meijer

Terheijden
Collecte
zondag 21 november en 05 december
Stichting Vrienden van DHAN
Meer informatie op pagina 15

Koffie, soep en
ontmoeting in het Witte Kerkje

Terheijden
Collecte
zondag 28 november
De Voedselbank Made

De eerste koffieochtend (op 15 oktober)
in Terheijden zit erop en wat wás het een
mooie ochtend! De tuinkamer zat al snel
vol en er werden goede gesprekken gevoerd,
bijgepraat en verhalen verteld. De koffie en
ook het gebak en de soep, natuurlijk door
Inge en Gerard gemaakt, vielen in de smaak.
De ochtend vloog om en na de gezamenlijke
broodmaaltijd keerde iedereen tevreden
huiswaarts.
Het goede nieuws is, dat we deze ochtenden
regelmatig gaan organiseren op de derde
vrijdagochtend van de maand.
U bent welkom op 19 november en
17 december vanaf 10.00 uur.
In december besteden we vanzelfsprekend
aandacht aan de kersttijd.

Om de privacy van de bezoekers zo goed
mogelijk te waarborgen hebben we vanuit
de diaconie zelf geen direct contact met de
mensen van De Voedselbank in Made maar we
hebben Gerard Kester gevraagd dit voor ons te
onderhouden. De laatste tijd komt hij er elke
vrijdagochtend vóór de mensen komen.
In overleg met Anita Kooijman van De Voedselbank De Baronie in Oosterhout, waar Made
onder valt, is besloten de collecteopbrengst
voor De Voedselbank in Made, ongeveer
€ 250,00 te besteden aan vers fruit, vooral
fruit voor de kinderen. Op vrijdagmorgen haalt
Gerard een tas vol fruit en levert dat daar af.
Er zitten dan banaantjes, snoeptomaatjes en
–komkommertjes, mandarijnen, sinaasappels
en appels bij, alles bij elkaar voor ongeveer
€ 50,00 per keer. Daar zijn de vrijwilligers erg
blij mee. Afgelopen vrijdag konden zij alleen
wat paprika’s meegeven als verse groenten.

Voelt u zich vooral welkom
en neem vooral iemand
mee. Opgeven is niet nodig.
Namens de diaconie,
Joke Geerse
10
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En natuurlijk hebben we ook mensen nodig
die de deelnemers (financieel) aanmoedigen
om de kou en het donker te trotseren. De
opbrengst is vanzelfsprekend geheel bestemd
voor de kinderen in Lesbos. Met uw bijdragen
krijgen zij voedsel, kleding en onderwijs en
daarmee licht en hoop voor de toekomst.

Nieuwe zendingsbussen
Lage Zwaluwe
De oude zendingsbussen waren versleten en
dus zijn er nieuwe besteld. Eentje hangt bij de
hoofdingang en de andere bij de achteringang.
De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Kerk in Actie brengt
mensen wereldwijd in aanraking met de
bevrijdende kracht van het evangelie.
In het verleden trokken westerse zendelingen
er wereldwijd op uit om het evangelie te verkondigen. Tegenwoordig doen lokale kerken
dat zelf in hun eigen land. Via de zending biedt
Kerk in Actie steun aan lokale kerken in het
buitenland, hun evangelisatiewerk, theologische opleidingen, onderwijs en jeugdwerk.
Kerk in Actie stimuleert deze kerken als ze
de daarbij behorende nieuwe media willen
benutten. Ook worden ze gestimuleerd om
gesprekken te voeren tussen christenen en
andersgelovigen en om daarmee begrip te
krijgen voor elkaar. Het doel is om vreedzaam
met elkaar te mogen leven. Belangrijk werk
dus! Bekijkt u de nieuwe zendingsbussen eens
als u er voorbijloopt en wellicht kunt u een
kleine bijdrage missen voor dit belangrijke
werk. Hartelijk dank alvast!

In de volgende Verbinding leest u hier
meer over.
Namens de diaconie,
Nel Groeneveld en Inge Berendsen

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

Gonny van Steeg

Kerstactie 2021:
‘Geef Licht’
Gammele tenten, extreme kou, onveiligheid,
gebrek aan schoon drinkwater, sanitaire
voorzieningen en medicijnen. Duizenden
kinderen groeien op onder erbarmelijke
omstandigheden in Griekse vluchtelingenkampen. Zonder uitzicht op een nieuwe
toekomst. Wij gunnen hen een beter leven!

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 gemeenteleden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere
gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden
ook regelmatig extra bloemen bezorgd.
De bloemen worden iedere week geschonken
door gemeenteleden.

Ergens in de periode vóór Kerstmis openen we
voor één nacht een ‘vluchtelingenkamp’ in het
Witte Kerkje. Eén nacht slapen in de kou, in
een tentje of zonder, maar in ieder geval wel
met een dak boven je hoofd!
We zoeken mensen die uit solidariteit met de
vluchtelingenkinderen van Lesbos, één nachtje
een beetje willen ervaren in welke ellende deze
kinderen elke dag moeten leven.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Wie dat wil, kan zich alvast aanmelden
bij de diaconie.
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Op de begraafplaats zijn vele grafornamenten
voorzien van nieuwe beplanting. Als beheerder
van de begraafplaats hebben we daar geen
moeite mee zolang de beplanting maar binnen
de afmetingen van het grafornament valt.
Boompjes, hoe klein dan ook, zijn in principe
niet toegestaan. Een uitzondering maken we
voor die boompjes, die in een gesloten pot
staan, zodat ze geen wortel kunnen schieten.
Het reglement beheer begraafplaats kunt u
vinden op de website:
www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl/be
graafplaats.

Mededelingen College
van Kerkrentmeesters

Lage Zwaluwe
Tipje van de sluier
opgelicht
Laatst werd er gevraagd naar wat de kerkrentmeesters doen, omdat dit niet altijd
zichtbaar is. Op de achtergrond is er door
een aantal mensen hard gewerkt. Gelukkig zijn
er altijd genoeg vrijwilligers om ons te helpen.
Schilderwerk en een verbouwing, zoals de deur
lakken, een toilet verbouwen en de koffiehoek
realiseren, zijn zichtbaar maar een heleboel
werkzaamheden blijven voor velen ‘onzichtbaar’, vandaar goed om die eens te benoemen.

Grafrechten en toekomst begraafplaats
Vele rechthebbenden zijn aangeschreven
en velen hebben gelukkig gereageerd.
Neem contact met ons op als u nog vragen
heeft omtrent eventuele verlenging van de
grafrechten.
Er zijn gesprekken met diverse kerkelijke
instellingen gaande om de toekomst van de
begraafplaats veilig te stellen. In de maand
december zijn er nog gesprekken gepland,
daarna hopen we onze toekomstplannen te
kunnen realiseren. Uiteraard zullen we u
daarover tijdig informeren.

De laatste tijd is er veel werk verzet voor de
streaming: offertes moesten beoordeeld
worden en er moest een keuze in gemaakt
worden. Er moesten leidingen getrokken
worden en kabels weggewerkt worden in
kabelgootjes. Op zolder werden leidingen
getrokken, led-balken geplaatst voor verlichting en er werd gezorgd voor platen op de
zolderbalken zodat er wat gemakkelijker op
gelopen of gekropen kan worden. Er werd een
nieuwe internetaansluiting geregeld waardoor
we een veel beter signaal hebben.
Door de monumentenwacht was houtworm
geconstateerd in de staanders van de klapstoelen op het balkon. Dit werd behandeld
en hopelijk is het probleem nu verholpen.
Verder zijn we druk met beleidsmatigeen beheerszaken, denk aan verzekeringen
regelen, contracten, een onderhoudsplanning
maken et cetera.
U leest het al: er is en blijft altijd werk voor de
kerkrentmeesters.

Leen ten Napel

Stichting Jeugdhuis
Ons Belang
Wie wil ons komen helpen bij de coördinatie van de activiteiten in het Jeugdhuis
Ons Belang? Heeft u interesse laat het ons,
Peter Kraak en/of Leen ten Napel, weten.

Collectebonnen
De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij
fam. van der Eijk, Oudlandstraat 23.
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.
U kunt het bedrag voor de collectebonnen
contant betalen of overmaken op de bank-

Vriendelijke groet,
Helma Orie

Begraafplaats
Onderhoud
De dagen van Allerheiligen, Allerzielen en
de laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn
voor velen van ons een bewogen periode,
waarbij de gedachten teruggaan naar hen,
die ons zijn ontvallen. Vanuit de begraafplaats
dan ook onze bijdrage om het er netjes uit te
laten zien.
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rekening van het College van Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0126 7069 56
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke
diensten in Terheijden worden gebruikt.

Op 20 november is het de Internationale
Dag van de Rechten van het Kind en op
10 december is het de Internationale
Dag van de Mensenrechten.
In deze periode organiseert de Amnesty Werkgroep voor de negende keer de Write For
Rights schrijfactie. Ook dit jaar schrijven we,
net als in 2020, voor 10 verschillende mensen
van over de hele wereld. Of het helpt? Jazeker!
Vier mensen voor wie we schreven, uit
Algerije, Burundi, Myanmar en Saudi-Arabië
kwamen vervroegd vrij. Jani Silva, milieuactiviste uit Colombia weet zeker dat ze haar
leven te danken heeft aan de schrijfactie en de
Nationale Politie van Zuid-Afrika heropende het
onderzoek naar de moord en verkrachting van
twee jonge vrouwen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Dick van der Eijk

Terheijden – Wagenberg
Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar voor
uw regelmatige bijdrage
aan Actie Kerkbalans.
Nu het eind van het jaar naderbij komt roepen
wij u op om eventuele nog openstaande
toezeggingen over te maken. Dank u wel.

Dit jaar schrijven we voor de volgende mensen
omdat we ervan overtuigd zijn dat een grote
stapel brieven voor hen het verschil kan
maken.
1. Bernardo Caal Xol, Guatemala, die 7 jaar
gevangenisstraf kreeg omdat hij een heilige
rivier beschermde.
2. Zhang Zhan, China, die 4 jaar cel kreeg
omdat ze de waarheid vertelde over corona.
3. Mohamed Baker, Egypte, die in de gevangenis zit omdat hij opkwam voor de meest
gemarginaliseerde mensen in zijn land.
4. Wendy Galarza, Mexico, die werd geraakt
door politiekogels tijdens een demonstratie
voor vrouwenrechten.
5. De activisten van Sphere, Oekraïne, die
tientallen keren zijn aangevallen omdat ze
opkomen voor de rechten van vrouwen en
lhbti-ers.
6. Janna Jihad, bezette Palestijnse Gebieden,
die met de dood wordt bedreigd omdat ze
als burger verslag doet van Israëlisch
geweld.
7. Imoleayo Michael, Nigeria, die 41 dagen
in een ondergrondse cel zat vastgeketend
omdat hij demonstreerde
8. Rung Panusaya, Thailand, die levenslang
kan krijgen voor het organiseren van
demonstraties voor hervormingen.
9. Mikita Zalatarou, Belarus, die 5 jaar
jeugdgevangenis kreeg nadat hij vlakbij
een demonstratie op een vriendje stond
te wachten.
10. Ciham Ali, Eritrea, die werd gearresteerd
toen zij haar land probeerde te ontvluchten
en nooit meer is teruggezien.

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
Amnesty-schrijfochtenden
dinsdagmorgen 16 november
consistoriekamer Witte Kerkje
inlopen van 10.30 – 11.30 uur
Twee keer goed nieuws:
* Aleksei Navalny won de Sacharovprijs.
Hij kan deze belangrijkste Europese
Mensenrechtenprijs helaas niet zelf
ophalen omdat hij drie jaar straf uitzit
in een werkkamp in Rusland.
* De Nobelprijs voor de vrede ging naar
Maria Ressa, journalist en hoofdredacteur
van de kritische Filipijnse nieuwssite
Rappler. Zij werd vorig jaar ten onrechte
veroordeeld wegens smaad en haar wacht
een gevangenisstraf van 6 jaar.

Op dinsdag 16 november zullen we voor
deze tien mensen schrijven tijdens de
maandelijkse schrijfochtenden in het Witte
Kerkje in Terheijden. Om 10.30 uur staat de
koffie klaar. U hoeft de brieven niet zelf uit te
schrijven: 10 x uw naam en handtekening
onder een kant en klare brief zetten is het
13
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enige dat we van u vragen. U wordt daarmee
geen lid van Amnesty en bent nergens toe
verplicht.

regelmatig inkomen, wordt bezuinigd op eten
en schoolopleiding van de kinderen. Samen
met DHAN Foundation werkt de Stichting
Vrienden van DHAN aan het doorbreken
van deze cirkel van armoede en achterstand.
Door het geven van aanvullend onderwijs dat
start om 5 uur ’s middags en duurt tot 7 uur
’s avonds. Na een uurtje les krijgen de
kinderen een maaltijd met extra vitaminen
en mineralen.

Op de zondagen 21 en 28 november en
5 december kunt u na de viering in het Witte
Kerkje in Terheijden ook brieven tekenen.
Op zondag 12 december zijn er mensen van de
werkgroep in de kerk in Lage Zwaluwe om daar
na de viering en bij de koffie met elkaar samen
brieven te ondertekenen.

Dit is belangrijk, júist nu, omdat door de
lockdown veel ouders zonder werk zijn geraakt
en nog steeds niet terug zijn gegaan naar de
steden waar ze eerst werkten. Uw financiële
steun tijdens de collecten, maar ook door een
storting op onze bankrekening, is superbelangrijk. Onze volgende collecten staan
gepland op zondag 21 november en zondag
5 december. Doet ú óók mee? Dank u wel.

Bij al deze schrijfmomenten kunt u ook
Amnesty-kaarsen en kerstkaarten kopen.
Zo helpt u de werkgroep aan geld voor
postzegels, zodat we onze brieven ook nog
kunnen versturen naar de machthebbers aan
wie ze gericht zijn. Uw collectebijdragen
worden eveneens omgezet in postzegels en
mocht u thuis in een laadje nog ongebruikte
groetenkaarten hebben liggen … ook daar zijn
we superblij mee.

Hartelijke groet,
Annette Houtekamer

Ik hoop u te zien tussen 16 november en
12 december!

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

Inge Berendsen,
contactpersoon Amnesty International
Werkgroep Drimmelen

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

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.
Deze maand een bijdrage van ds. Marijn
Gilhuis en van Heleen Koster.

Stichting Vrienden van DHAN

Over sterven, afscheid,
troost, missen, leven en
gedenken

Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden:
dit is een straatje in één van de dorpen op het
platteland van Tamil Nadu. Genomen zo rond
4 uur ’s middags. Wat hutten en eenvoudige
stenen huizen. Kippen rondscharrelend op
straat. Een fiets die wordt gebruikt voor
goederentransport. En het onvermijdelijke
vuilnis. Maar bovenal vrolijke gezichtjes van
kinderen. Er is duidelijk geen geld voor slippers
of hippe kleren. Wat je níet ziet is het feit dat
in deze dorpen, door het constante gebrek aan

De muziekrubriek van deze maand staat in
het teken van het noemen van de namen van
hen die overleden zijn. Muziek is een grote
bron van troost bij overlijden en afscheid.
Ook bij gedenken en herinneren. Daarnaast
helpt muziek ons ook weer verder. Er is veel
muziek dat zingt van verlies, dood, verdriet,
troost, gemis en verder leven.
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De Verbinding
In ons liedboek gaan de nummers 948 tot
en met 964 over de 'Levensgrens'. Met onder
andere de klassieker ‘In Paradisum’, lied 959
a en b. Het laatste is een lied om te zingen met
en bij het overlijden van een kind: het mooie
‘Met de engelen mee op reis’. De speelse
melodie contrasteert met het verlies dat
achter dit lied schuilgaat. De tekst echoot het
‘In Paradisum’. En buiten deze liederen zijn er
velen die bij gedenken en afscheidsdiensten
worden gezongen. Liederen die vertrouwd
klinken en zingen van geborgenheid bij God en
vertrouwen op de troost en reddende nabijheid
van Christus. U kunt vast zomaar enkele van
die liederen noemen.
Als het gaat om het gedenken kunnen we te
rade gaan bij de liederen 724 tot en met 736.
Ze gaan allen over wat er kan zijn voorbij de
dood. Daarover kunnen we alleen maar zingen
en gedichten maken, spreken in beelden van
hoop. Muziek helpt ons daarbij. Een klassieker
is 730: ‘Heer herinner u de namen’. Het is
boeiend om te zien dat de intentie waarmee
dit lied gezongen wordt, is gewijzigd in Het
Nieuwe Liedboek. Daaruit spreekt hoe het
geloof en beelden over hoe het zal zijn voorbij
de dood, wijzigt. In het liedboek van 1973 had
dit lied een vierde couplet die zong over het
oordeel, waarbij Jezus om mededogen wordt
gesmeekt. Het idee van het oordeel is in Het
Nieuwe Liedboek minder nadrukkelijk. Meer
accent valt op de levensloop en de moeizame
kant ervan. Jezus wordt gebeden en gezongen
mededogen te hebben met ons mensen. Hoe
anders is de sfeer van lied 736, waarin gebeden wordt dat God (let op de hoofdletter bij
‘Iemand’) de mensen, die ons zijn voorgegaan,
een plaats geeft in het Licht van God en hen
laat rusten in vrede (die als een refrein de
slotregels zijn van ieder vers). Hier geen
oordeel, maar een roep om ontferming en
barmhartigheid voor hen die buiten ons
bereik gegaan zijn, naar een plaats waarvan
wij alleen kunnen zingen: couplet 2

contrasteert met de rust en vrede van het
moment van afscheid.
Vrouw Neemt Afscheid
Zij zit aan de rand
Van zijn bed
Haar zoekende hand
Gaat trillend
Naar zijn schouder
Strijkt door zijn haren
Ze sluit de ogen
Ze denkt aan de jaren
Ze geeft hem een kus
En ze zei
Dag lieve jongen
Hou je een plaats vrij
Voor mij
Een plaats vrij voor mij
Ergens daarboven
En even keek hij
En even leek hij
Weer jong en oud
Zonder leeftijd
Tegelijkertijd
Glimlachte hij
En al de zorgen
En al het verdriet
En alle tranen
Vielen in het niet
En ze zei
Dag lieve jongen
Hou je een plaats vrij
Voor mij
Een plaats vrij voor mij
Ergens daarboven
Tekst en zang: Frank Boeijen
Uit CD: Frank Boeijen, Vaderland

Twee andere nummers, eveneens ontroerend
mooi, en misschien bekender dan dat van
Frank Boeijen, zijn die van BlØf: ‘Een mooie
dag voor de dood’ (bij de dood van de drummer van de band) en ‘Dat ik je mis’ van Maaike
Ouboter, over het gemis na het overlijden van
haar ouders bij een auto-ongeluk.
Tot slot: van Ane Brun is het troostende
nummer ‘All My Tears’, waarin zij zingt dat als
zij vertrekt, we niet om haar moeten huilen,
omdat al haar tranen (denk aan couplet 1 van
lied 730: ‘en vergeet niet dat zij kwamen langs
de straten van de pijn’) zullen worden gewist
en zij zal liggen in de armen van haar vader.
De verwijzing in het lied naar Jezus (het licht
dat straalt van Jezus aangezicht, zal het licht
van zon en maan vervangen), doet vermoeden
dat ‘vader’ God moet zijn. En dat haar tranen
worden gewist, klinkt als het vers 4 uit
Openbaring 21: ‘Hij zal alle tranen uit hun
ogen wissen.’ (zie ook Jesaja 25: 8).

Dat ons schreien en lachen
ergens toe leidt, Onze liefde stoelt op Iemand.
dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.
En buiten het liedboek?
Buiten het liedboek en in de klassieke en
populaire muziek zijn er talloze liederen die
gaan over afscheid en herinneren. Ik noem er
drie van Nederlandse bodem en een countrygospel. Jij hebt waarschijnlijk ook liederen in
gedachten. Hieronder eentje van Frank
Boeijen: ‘Vrouw neemt afscheid’. Hij zingt
over het afscheid van vader. Beeldend zie je
het voor je. De dissonantie van de muziek
(hij was aan het reizen door Oost-Azië)

Ds. Marijn Gilhuis.
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In Europa lijkt Bach's Matthäus nog steeds
nr. 1. Voor de Engelssprekenden is dat de
Messiah. Wordt de Messiah als geheel uitgevoerd, dan zit het ‘Hallelujah’ in het midden.
En aan het begin van het zingen van het
Hallelujah staat de hele goegemeente als
een blok op. En als jij meezingt gaan je haren
overeind staan. Op een van die ‘Evenings of
Sacred Music’ gaat het Masai koor staan om
met het Hallelujah te beginnen. Maar de
dirigent stapt van het podium, loopt tussen
het publiek en vraagt een paar niet-zwarte
mensen of ze mee willen zingen: muziek
verbindt … Hij vraagt onder andere een
sopraan met Down. Ik mag ook. Ik had de
Messiah in jaren niet gezongen, dus boek mee!
De spanning om tussen die Masai stemmen te
staan. Alle Masai zangers zongen dat uit hun
hoofd. Ook het Amerikaanse meisje met Down!
Zeg op zulke momenten maar eens dat je een
aarzelaar in het geloof bent!
De basis van de mannen in dat koor:
ze dragen bijna de lichtere stemmen. Wat zou
het bijzonder zijn als bij De Zwaluwse Cantorij
wat meer mannen onze stemmen zouden
dragen. In de erediensten kun je mannen
horen zingen. Ze zijn er! Er is niets vrouwelijks
of mannelijks aan zingen. Kijk en luister maar
naar de Afrikaanse mannen: er zitten zelfs
macho’s bij, gelovig, dat zeker.

Over zingende mannen
en die ene Messiah
Mijn hele leven zing ik al. Cor, de huishoudster
van mijn moeder, leerde mij tijdens het stoffen
‘Waar de blanke top der duinen’, ik was 3 of 4
jaar. Toen ze wegging gaf ze haar ‘Haagsche
liederenbundel’ weg, blauwe kaft met goud op
snee. Op het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum,
VCL, in Scheveningen, zorgde Ma Tenhaeff,
toen muziekdocent, voor het zingen in het
schoolkoor. En zo ging het door - als student in
het Utrechts Studenten Koor en Orkest, USKO,
(Jaap Hillen!) en het studentenkamerkoor.
Bij het grote USKO de inwijding in diverse
passies van Bach en hoe minder bekend en
kleiner de passies, hoe mooier ik ze vond,
allen wat soberder dan de Matthäus-Passion.
Die grote passies zing je niet zomaar: je
ondergaat ze, je wordt opgetild tussen alle
stemmen die het lijdensverhaal verwoorden.
Later kwamen de lange Afrikaanse jaren met
af en toe een paar Zwaluwse jaren er tussendoor, waarin ik steeds meer feeling kreeg
voor kamermuziek en kleine kamerkoren.
Hoe kleiner hoe liever. Met instrumenten of
a capella (dank je, Agaath Kaasschieter voor
het zingen bij jou toen!) Het dankbare van
een kwartet of een dubbelkwartet: je stem
als instrument gebruiken en mengen met
de andere steminstrumenten.
De laatste 22 Afrikaanse jaren waren in
Tanzania. Als lid van een klein internationaal
kerkkoor een muziekbibliotheek opzetten,
dwarsfluit leren spelen, proberen Bach
en andere oude muziek in het repertoire te
krijgen en een goeie balans te houden tussen
mannen- en vrouwenstemmen. Een paar keer
per jaar een ‘Evening for Sacred Music’. Bij
uitvoerders en publiek een goeie verhouding
tussen donkere en blanke mensen. Gospelmuziek kwam er (maar met gospel krijg je mij
niet bewogen). Solo-instrumenten, zomaar in
Afrika: viool, harp, fluit, cello, piano. Ook
Afrikaanse koren en daar zijn de mannen goed
vertegenwoordigd. De Afrikaanse sopranen
klinken meestal wat scherp. Maar een
doorsnee Afrikaans koor is in beweging,
danst, zingt, ontroert, vertelt een verhaal,
kijkt het publiek en elkaar aan, zingt altijd
zonder een papier met notenschrift of tekst.
Eén koor sprong er altijd uit: een koor met
diverse Masai mannen en vrouwen.
De dirigent had een studiebeurs voor een
Conservatorium in Duitsland ontvangen en
deze man bracht ook Europese klassieke
muziek mee naar dat Masai koor. En ook:
Handel's Messiah.

Heleen Koster
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

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.
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 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.

De NBV21 is de vernieuwde, verbeterde
Nieuwe Bijbelvertaling en is de nieuwe Bijbel
voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en
Vlaanderen. Deze vertaling is de afronding
van een zorgvuldig en gebalanceerd traject,
gedaan omdat revisie nodig is en waardevol,
omdat men inzag dat het nog beter kon. De
NBV21 heeft veel te danken aan opmerkingen
van betrokken lezers.
De NBV21 is daardoor
niet alleen de Bijbel vóór
de 21e eeuw, maar ook
de Bijbel ván de 21e eeuw.

 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

Kerst vieren wij samen,
doe jij ook mee?
Immanuel Parochie

VACATURES – VACATURES – VACATURES

Op vrijdag 24 december om 19.00 uur wordt
in de H. Bartholomeuskerk te Zevenbergschen
Hoek een kerstviering gehouden speciaal voor
kinderen en hun familie. Maar ook een viering
waarin kinderen een belangrijke rol mogen
spelen. Hou je van zingen
en/of toneelspelen, lees
dan vooral verder.
Het familiekoor zal de
viering muzikaal verzorgen en zoekt hiervoor
nog extra zangers en zangeressen. Vind je het
leuk om te zingen, doe met ons mee.
We repeteren op maandag 29 november,
6 december, 13 december en 20 december
steeds van 19.00 tot 20.00 uur. Vind je het
spannend, kom dan samen met een vriendje
of een vriendinnetje, maar ook je ouders,
opa’s en oma’s of zelfs je buren zijn welkom.
Want met zijn allen, klein en groot, vormen
we één familie.
Het kersttoneelstuk tijdens deze viering zal
opgevoerd worden door kinderen. Vind je het
leuk om toneel te spelen, doe met ons mee.
De repetitietijden hiervoor zijn op dit moment
nog niet bekend.
En wil je alleen komen kijken en luisteren, ook
dan ben je natuurlijk van harte welkom, want
kerst vieren we samen.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Gezocht: nieuwe redactie
Na vele jaren het kerkblad gemaakt te hebben,
willen we graag het stokje doorgeven. Wij zijn
op zoek naar twee nieuwe, enthousiaste
redactieleden die 11 keer per jaar een kerkblad
willen maken. Bij voorkeur een uit Terheijden
en een uit Lage Zwaluwe. Wilt u meer weten:
mail of bel ons!
Diane Breugelmans en Reina Faasen
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

De NBV21
nu verkrijgbaar!
“Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de ander en met God.
Daarom is en blijft de Bijbel belangrijk.”
Dat zei directeur Rieuwerd Buitenwerf van
het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
(NBG) bij de overhandiging van de NBV21
aan Koning Willem-Alexander op woensdag
13 oktober 2021.

Voor meer informatie kun je contact
opnemen met (juf) Jeanne Akkermans,
E: jeanneakkermans@ziggo.nl
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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Ingezonden

Ingezonden

Mijn opa

Op zondag 3 oktober 2021 ging Irene Verberk
voor in het Witte Kerkje te Terheijden. Het
thema van deze dienst was: ‘Schitteren met
God’. Wie is God, hoe is God. Niemand kan ons
precies vertellen wie en hoe God is. Wat is ons
Godsbeeld en kunnen wij God daarmee recht
doen. Het was een inspirerende dienst! Ze
eindigde haar overweging met woorden van
Jan van Opbergen waarin alles mooi wordt
samengevat. Die woorden wil ik graag met
u delen.

Elke zondagmiddag kwam
mijn opa op bezoek
en moest ik met hem liedjes
zingen uit een heel oud boek.
Daar ging het steeds over
‘Gods trouw in eeuwigheid’
en dat God zijn liefde voor
mensen overal verspreidt.
Kwam hij op de brommer aan,
dan hoorde je meteen
de woorden ‘vrede’ en 'nabijheid'
door het geknetter heen.
Dan ging het weer van
‘Gods trouw in eeuwigheid’
en God die door alles heen
zijn liefde heeft verspreid.

‘God is als letterbrij,
als boetseerklei in onze handen’
We kunnen Hem kneden naar
onze wisselende verlangens,
naar onze verschuivende normen
en vooral naar onze uiteenlopende belangen.
Naar ons beeld kunnen we Hem kneden,
mannelijk of vrouwelijk, afzijdig,
éénzijdig, onzijdig.
Blank of gekleurd, machtig of nietig,
ruw of fijnbesnaard.
Aandoenlijk kunnen we Hem maken,
potsierlijk, lachwekkend, om te huilen,
met Hem of om Hem.
Als voorbij kunnen we Hem schetsen,
maar ook als de komende of de meegaande.
En God zelf? …
Zij lacht in onze vuist, in onze lompe of
artistieke vingers, en fluistert ons toe:
“Geloof me: al heel lang voor jij mij
boetseerde naar jouw gelijkenis,
boetseerde ik jou naar mijn beeld”.
Naar de aarde toe,
naar de ander toe schiep ik jou,
de ander tot naaste schiep ik jou.
Niet om elkaar te ontwijken en te verdrukken
vormde ik jou, maar om elkaar te vinden en te
zijn, om voor elkaar het duister te veranderen
in licht, om voor elkaar het lijden te
veranderen in vreugde, in schik in het leven.
Zo boetseerde ik jou, bedoelde ik jou,
schiep ik jou, en nog steeds vind ik het
zeer goed dat ik jou zo heb geschapen.
Met mij kun je verder doen wat je wilt,
als je één ding maar laat:
Haal het niet in je hoofd om mijn naam te
ontkoppelen van jouw vernederde en verdrukte
medemensen, want dat maak ik niet mee,
dan ben ik weg!

Speelde er een vriend bij mij,
dan schaamde ik me rot,
als opa weer eens luidkeels zat
te zingen over God.
Ook dan ging het altijd over
'Gods trouw in eeuwigheid’
En dat God steeds om mensen geeft
- iedereen en altijd
Als opa ‘s avonds afscheid nam,
dan kneep hij in mijn wang
en neuriede de melodie tot
‘t einde van de gang
dan hoorde ik steeds weer
'Gods trouw in eeuwigheid’
en raakte ik de melodie de
hele week niet kwijt.
Maar vorig jaar november
werd mijn opa ernstig ziek.
Hij lag toen nachtenlang aan
een infuus in een kliniek.
Het zong niet meer over
'Gods trouw in eeuwigheid’
Ook niet over ‘Zijn hand die
het leven van mensen leidt'.
Na zeven dagen belden ze
mijn vader op het werk
dat er nog gebeden was door
iemand van de kerk.
En nadat we zongen over
'Gods trouw in eeuwigheid’
Fluisterde mijn opa tegen ons:
'Dan is het nu mijn tijd!'

Jan van Opbergen, dichter en schrijver

Reina Faasen
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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Nu fiets ik elke zondagmiddag
even naar zijn graf
en veeg er, als ‘t nodig is,
de bladeren vanaf.
Dan lees ik weer van
‘Gods trouw in eeuwigheid’
en hoor ik opa ín de hemel zingen
tot in de eeuwigheid.

Gaat u mee op vakantie?

Douwe van den Berg

Vakantieweek voor ouderen en
mensen die zorg nodig hebben

De tekst van het originele lied is bewerkt door
Douwe van den Berg
Oorspronkelijke tekst: Christien Crouwel
Gepubliceerd: oecumenisch maandblad
Open Deur, november 2007

Heeft u zorg of extra begeleiding nodig en
wilt u genieten van een onbezorgde
vakantie? Ga dan met ons op vakantie.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Wanneer: 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,
alarmsysteem, een aangepaste eigen
badkamer.

Bedankt!
Beste gemeenteleden,
Op zondag 17 oktober 2021 werd ik verrast
met een prachtig boeket bloemen vanuit de
kerk in Lage Zwaluwe. Juist op de dag waarop ik eigenlijk jullie voorganger zou zijn.
Heel veel dank voor uw en jullie meeleven,
met hartelijke groet,

Naast de zorg en begeleiding kunt u ook
genieten van ons ontspanningsprogramma,
onder leiding van Miep en Nel, denk hierbij
aan een optreden van bv. een dansgroep,
een klein orkest, we spelen een bingo, een
bonte avond, met de vrijwilligers als heuse
artiesten. Maar er is ook genoeg vrije tijd,
zodat u zelf kunt doen wat u wilt. U ontmoet
andere mensen en u kunt 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.

Ds. Anne-Marie van der Wilt
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Dit alles in een warme, vriendschappelijke en
familiaire sfeer.
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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Algemene informatie

Lage Zwaluwe

Terheijden – Wagenberg

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

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

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

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

Bankrekeningnummers:

Bankrekeningnummers:

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

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

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

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

Bankrekening solidariteitskas:
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse
gemeente te Lage Zwaluwe

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

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

COLOFON
Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten:
Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg
Het kerkblad verschijnt 11x per jaar
Kopij decembernummer 2021 inleveren vóór 20 november 2021
bij een van de redactieadressen - zie pagina 2
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