
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerkblad  

DE VERBINDING 
 

 

Protestantse gemeenten 

Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg 

 
 

4de jaargang, december 2021 
 



 

2 

 
 
 

Predikant: 

Ds. Marijn Gilhuis 

Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe 

T: 0168 - 85 34 45 / 06 - 18 31 56 90 

E: marijngilhuis@gmail.com 

 

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 

E:  info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 

W: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
 

Voorzitter: Helma Orie - de Jong 

Repel 2, 4926 DD Lage Zwaluwe 

T: 0168 - 48 34 26 

E: helmaorie1@gmail.com 
 

Scriba: Reina Faasen - Roest 

Weth. Dubbelmanstraat 10, 4926 BS Lage Zwaluwe 

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

E: faasen-roest@hetnet.nl 

 

Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg 

E:  info@pkn-terheijdenwagenberg.nl 

W: www.pkn-terheijdenwagenberg.nl 
 

Voorzitter: Mariëtte Verkerk 

Garsdries 3, 4844 RN Terheijden 

T: 06 - 23 52 77 56 

E: mariette177@gmail.com 
 

Scriba: Mieke Vosmer - van Leeuwen 

Acaciastraat 2, 4921 MA Made 

T: 0162 - 68 56 46 

E: miekevosmer@ziggo.nl 

 

 

  Redactieadressen 
 

Kopij kerkblad januari 2022 inleveren vóór 20 december 2021: 
 

Voor Lage Zwaluwe bij: 

Reina Faasen 

e-mail: kerkblad@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
 

Voor Terheijden – Wagenberg bij: 

Diane Breugelmans 

e-mail: gemeentenieuws@pkn-terheijdenwagenberg.nl 

  



 

3 

  Van de redactie 
 

In de adventstijd kijken we uit naar Kerst. Een tijd waarin het buiten steeds donkerder wordt,  

maar tegelijkertijd ook steeds lichter. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker.  

Wij mogen dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.  

In de ander komt iets van God naar ons toe en zien we een glimp van het licht van Christus.  

Kerstfeest: feest van het licht dat ons leven ook echt in een ander licht zet! 
 

We wensen u gezegende Kerstdagen toe en alvast een vreugdevol Nieuwjaar! 
 

De eindredactie, 

Diane Breugelmans 

Reina Faasen 
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  Kerkdiensten 
 

 

Mededeling 

Bij het maken van dit kerkblad is er net een 

persconferentie geweest en zijn de corona-

maatregelen weer aangescherpt. De nieuwe 

maatregelen gelden zeker tot en met zondag 

19 december 2021. Op 14 december wordt 

de situatie opnieuw beoordeeld. 

Vele vragen komen er nu op ons af: wat 

doen we met de kerkdiensten, De Cantorij, 

het Dubbel Kwartet en de gesprekkring 

SAMEN? Kunnen we samen Kerst vieren en 

elkaar begroeten in het nieuwe jaar? We 

weten het niet en daarom houden we u via 

de mail of per brief op de hoogte. Gelukkig 

kunnen we in beide kerken de kerkdiensten 

in ieder geval uitzenden via Kerk-TV. 
 

 

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 – 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. 
 

 

Zondag 05 december 2021 
 

 

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 12 december 2021 
 

 

Derde zondag van de Advent 
 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. C. Nieuwenhuizen  

uit Oosterhout 
 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: mw. J. van Hooijdonk – Buizer 

    uit Schelluinen 

Diaconiecollecte: Amnesty International  

Internationale Dag van de Mensenrechten 

 

Zondag 19 december 2021 
 

 

Vierde zondag van de Advent 
 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: dhr. A. Verdoorn 

Gezamenlijke dienst 

Diaconiecollecte: Goederenbank De Baronie 

       Oosterhout e.o. 
 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 

 

Vrijdag 24 december 2021 
 

 

Kerstnacht 
 

Lage Zwaluwe 

22.00 uur: dhr. E.M.C. Orie 
Met medewerking van De Cantorij onder leiding 

van Leander Schoormans (onder voorbehoud) 
 

Terheijden – Wagenberg 

21.30 uur: ds. M. Gilhuis 
Met medewerking van het Dubbel Kwartet onder 

leiding van Mariëtte Verkerk (onder voorbehoud) 
Diaconiecollecte: KIA – Kinderen in de knel 
 

 

Zaterdag 25 december 2021 
 

 

Kerstochtend 
 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. M. Gilhuis 

Gezamenlijke dienst 

Diaconiecollecte: KIA – Kinderen in de knel 
 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 

 

Zondag 26 december 2021 
 

 

Zondag in de acht dagen van het 

Kerstfeest 
 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: gezamenlijke dienst 

Diaconiecollecte: Gezamenlijk project 2021 

Amnesty International werkgroep Drimmelen 
 

 

Vrijdag 31 december 2021 
 

 

Oudejaarsdag 
 

Lage Zwaluwe - Ganshoek 

19.00 uur: geen oecumenische viering! 
 



De Verbinding 
 

5 

 

Zondag 02 januari 2022 
 

 

Epifanie 
 

Lage Zwaluwe 

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

Diaconiecollecte: Hamlin Fistula Hospital,  

       Ethiopië 
 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: ds. M. Gilhuis 

Diaconiecollecte: Stichting Vrienden van DHAN 
 

 

Zondag 09 januari 2022 
 

 

Eerste zondag na Epifanie 
 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. E. Fockens uit Terheijden 
 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: ds. C. Nieuwenhuizen 

uit Oosterhout 

Diaconiecollecte: Annahuis Breda 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

De oecumenische advents- en kerstviering  

in de Protestantse kerk op woensdag  

15 december 2021 gaat helaas niet door. 
 

Ook is er dit jaar geen oecumenische viering 

op vrijdag 31 december 2021, Oudejaarsdag in 

de ontmoetingsruimte van De Ganshoek. 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Verlangen - deel 1 
 

December is de maand van verlanglijstjes en 

uitzien naar feesten. Het begint met Sinter-

klaas en gaat door tot en met Oud en Nieuw. 

Toen onze kinderen klein waren, maakten we 

strookjes met de dagen tot aan Sinterklaas. 

Elke dag mochten de kinderen één stukje 

afknippen. Tot vijf december, dan was het 

feest. Toen ik klein was, hadden we advents-

kalenders met luikjes, maar geduld zelden: de 

luikjes waren voor Kerst allemaal wel een keer 

open geweest. Een andere manier van toe-

leven naar Kerst is om een adventskrans te 

gebruiken: bij eerste advent steek je één kaars 

aan, een week later nog één, en zo iedere 

week een licht, tot aan Kerst. Dan kun je 

vieren dat het Licht van God is gekomen.  

Dit aftellen is uitkijken naar wat komt: Kerst, 

Sinterklaas, een verjaardag, het jubileum, 

noem maar op. In ons leven tellen we vaak af: 

nog zoveel dagen of weken, dan … kunnen we 

verhuizen, krijg ik de uitslag van het onder-

zoek, worden de beperkende maatregelen 

opgeheven, komen de kinderen, ga ik ...  

Maar soms laten momenten of situaties zich 

niet aftellen: het is te onzeker. Bepaalde  

zaken laten zich niet opjutten en moeten  

we met geduld afwachten totdat het zover is. 

Dit verlangen raakt onze bestaansgrond. We  

willen grond onder de voeten, geborgenheid. 

Het verlangen zet ons aan om vooruit te kijken 

en te zoeken naar wat mogelijk is. Het verlan-

gen maakt ons ook gevoelig voor wat ons 

eigen leven overstijgt. We hopen op Licht, op 

een goed leven – en als het even kan – voor 

iedereen. 

Soms merken we daar wat van. Een moment, 

een gevoel dat we verbonden zijn met de 

mensen en de wereld om ons heen. Even is  

het goed, voelen we diep in ons vrede. ‘Toen 

we samen als gemeente voor dat ene project 

aan het werken waren: dat gaf zoveel verbon-

denheid. Voor mij was dat het gemeente-zijn 

zoals in de Bijbel staat. Je voelt je gedragen. 

God voelde dichtbij.’ Deze ervaring was voor 

een vrouw, die ik sprak, een bron van haar 

spiritualiteit, van haar geloof. Ga maar na in 

jouw leven: welke momenten zijn er (geweest) 

waarin je je verbonden voelde met God en 

mensen om je heen? 

Uitzien naar Kerst gebeurt vaak vanuit dat 

verlangen naar verbondenheid met mensen  

en met God. In het kerstverhaal horen we 

daarover: God laat zich kennen in de kwets-

baarheid van een pasgeboren kind. Vrede 

wordt over de aarde uitgeroepen, als een  

lang verwacht, goed bericht. En als we dan de 

liederen horen die ons dierbaar zijn, is dat een 

extra verbinding met dat gevoel. En zo kan het 

kerstverhaal voeding zijn van dat verlangen 

naar beter, naar grond onder je voeten, naar 

verbondenheid met mensen en God. Het 

verlangen zet ons in beweging, zet de deuren 

van onze harten open naar God en naar elkaar. 
 

 

 

 
 

Kerst – Opschrikken 
 

bij Lucas 1: 28 – 30; 2: 8 - 21 
 

Een tijdje terug liep ik over de afdeling in het 

psychiatrisch ziekenhuis, waar ik ook werk, om 

de deelnemers aan de gespreksgroep zingeving 
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bij elkaar te roepen. Alie zat heerlijk in de 

middagzon te praten met Johan. Zij zat daar 

zoals vaker: stipt, klaar om naar de gespreks-

ruimte te gaan. Ze ging helemaal op in het 

gesprek. Ik stond een paar tellen naar hen te 

kijken, toen ze me opmerkte. Ze schrok toen 

ze me zag en riep uit: “Oh God!” In één 

ogenblik viel haar te binnen waarom ze daar 

zat te wachten: de gespreksgroep. Ik schoot  

in de lach. De associaties met mij en wat ik 

doe, worden zelden zo duidelijk uitgesproken. 

In de gespreksgroep hebben we het over God 

en geloof als de deelnemers het zelf inbrengen. 

Meestal gaat het over hoe zij zich staande 

houden, over wie of wat voor hen belangrijk is 

om hun kwetsbaarheid te kunnen (ver)dragen 

en over de plannen die zij nog hebben. En God 

komt pas ter sprake als God meedoet in het 

leven van mensen. Maar daar op de gang,  

was God er opeens toen Alie werd opgeschrikt 

uit haar gesprek omdat ik daar stond en zij  

mij met God en geloof associeerde. Zij zag de 

humor van het moment ook in. We hadden er 

veel plezier om, temeer omdat Alie mij had 

verzekerd niet mee te doen als het over  

God zou gaan. 

Maria en de herders gingen op in hun dage-

lijkse zaken. Maria was thuis en de herders  

op het veld. Er is altijd wat te doen en iedere 

dag heeft genoeg aan z’n eigen zorgen. 

Opeens schrikken ze op van iemand die naar 

hen toekomt en hen bepaalt bij wat er op dat 

moment belangrijk is. Ze roepen (zoals Alie) 

opeens: “Oh God!” en deze associatie ligt bij 

een engel nog meer voor de hand dan bij een 

geestelijk verzorger. Zo worden zij uit hun 

dagelijkse beslommeringen opgeschrikt. 

Kerst gaat daarover, over het opschrikken uit 

onze dagelijkse beslommeringen. We worden 

ineens uit onze comfortzone gehaald zoals dat 

mooi heet in de taal van het verandermana-

gement. Met Kerst worden we uitgenodigd  

om onze dagelijkse zaken te doorbreken en  

uit te roepen: “Oh God!” En als u dat doet, op 

hoeveel manieren kunt u dat wel niet doen?! 

Bij iedere toon waarop u dat zegt, zal Kerst 

anders klinken, 

probeer het maar 

eens hardop!  

De eerste keer dat 

Maria het zei, was ze 

verrast en bevreesd. 

Toen de herders hun 

moment met haar 

deelden, was ze stil en overwoog hun woorden 

in haar hart. Hoe zullen wij daarop reageren, 

als we het kerstevangelie zullen horen?  

Ik ben er benieuwd naar. Eerlijk gezegd  

hoop ik dat het mij even doet opschrikken:  

ik roep “Oh God! Zo had ik u niet verwacht.” 

 

  Bij de kerkdiensten 
 

Diaconaal project 
 

Tijdens de adventsperiode en 

met Kerst besteden we iedere 

zondag aandacht aan het 

project ‘Geef Licht’. We volgen 

hierbij het leven van kinderen in vluchtelingen-

kampen. De diaconie zal er tijdens de diensten 

in Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg 

telkens iets over vertellen. In de kerken kunt u 

een brochure ‘Geef licht’ met verhalen en een 

Adventskalender ‘In een ander licht’ krijgen. 

Daarin kunt u lezen hoe onze kerken hulp biedt 

aan vluchtelingen. Ook op internet kunt u 

hierover informatie vinden: 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/ 

 

  

 

 

Kerstnacht 

vrijdag 24 december 
 

Op vrijdag 24 december zal ik voorgaan in de 

dienst in Terheijden. Het thema van de dienst 

is: ‘Jezus, Gods Licht in ons midden.’ Het Witte 

Kerkje zal – als de coronamaatregelen het 

toelaten – vanaf 19.00 uur open zijn. Er zal 

ruimte zijn voor gesprek en is er een vertelling 

voor de kinderen: ‘De Lichtdrager’: zal het de 

lichtdrager lukken om het licht op tijd naar de 

nieuwe koning te brengen? 

De kerstnachtdienst begint om 21.30 uur  

en zal worden opgeluisterd door het Dubbel 

Kwartet. Hun zang zal ons begeleiden tijdens 

deze feestelijke dienst waarin we zullen nagaan 

hoe Gods licht in Jezus het verschil kan maken. 
 

 

 

 

 

Kerstochtend 

zaterdag 25 december 
 

Op zaterdag 25 december hebben we een 

gezamenlijke kerstochtenddienst in Lage 

Zwaluwe. Het thema van dienst is: ‘Geef Licht’. 

We vieren dat God met Jezus licht brengt in 

het leven van mensen. God geeft licht dat wij 

kunnen ontvangen. Wat kunnen we daarmee?  

Hoe raakt het ons? In deze dienst zullen we 

ook aandacht besteden aan ons diaconaal 

project ‘Geef licht’. 
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Engelen en Kerstmis 
 

We lezen in de Bijbel over engelen, in het 

kerstverhaal hebben ze een grote rol. Ze 

gingen het nieuws vertellen aan de herders 

en het blijft niet bij één gevleugelde vriend 

die een verwarmend en hoopvol verhaal 

kwam vertellen, nee een hele groep kwam 

uit de hemel en zong over vrede op aarde. 

We willen in deze adventstijd wat extra 

aandacht aan de engelen besteden. In dit 

kerkblad op pagina 14, maar ook tijdens de 

komende diensten, vindt u een engel van 

papier, een zelf-maak-engel. Neem de engel 

mee, knip hem uit en maak er iets moois 

van. Wat is een engel voor u? Schrijf er  

een boodschap op en/of versier hem op  

een andere manier en breng hem weer mee 

naar de kerk. We hangen de engelen met 

kerstmis in de kerk op wolken. Komt u niet 

in de kerk in deze periode? Dan kunt de 

engel ook voor uw raam hangen of aan 

iemand anders geven of hem bij een 

kerkenraadslid afgeven die hem in de kerk 

op zal hangen. Laten we elkaar bemoedigen 

met vleugels van hoop. 
 

De kerstcommissie  
 

 

 Zondag 2 januari 
 

Op zondag 2 januari, in Terheijden, lezen we 

over de drie wijzen die het kind Jezus eer-

bewijzen, Mattheüs 2: 1 - 12. Ondertussen 

pakken donkere wolken zich samen over het 

jonge leven van Jezus. Thema van dienst is: 

‘Een nieuw begin brengt ons waar naartoe?’ 
 

  Verlangen – deel 2 
 

Soms kom ik mensen tegen die zeggen: “Maak 

me maar wakker in januari, als de feestdagen 

achter de rug zijn!” Zij willen het liefst een 

winterslaap houden tijdens de feestdagen. 

En waarom ze dat willen, kan verschillen. De 

één verlangt naar rust. De drukte is niet aan 

hen besteed. ‘Dat gedoe, de kerstliedjes op  

de radio, de gemaakte gezelligheid op de tv  

en alles wat daarbij komt kijken, is me teveel.  

Ik kan het niet aan.’ En dan vertellen mensen 

verhalen over de verplichtingen, dat ze door 

gebrek aan energie het moeilijk vinden overal 

aan mee te doen. Anderen voelen de eenzaam-

heid tijdens de feestdagen en denken terug 

aan wat niet meer kan: de tijden waarin Kerst 

wel gezellig was en Oud en Nieuw vol vreugde 

gevierd werd. De tijd dat mooie dingen achter 

de rug zijn en nieuwe ontwikkelingen zich 

aandienen, is voor hen voltooid verleden tijd.  

Naast deze dingen zijn er mensen die verlan-

gen dat de dagen snel voorbij zijn omdat ze 

het Licht van Kerst niet meer goed ervaren. 

Door alle ruis in hun leven verliezen ze zich  

in de kern van de zaak: God die naar ons toe 

komt in wat kwetsbaar is. Er is een groot 

verlangen naar de verbondenheid met God. 

“Maar het is lang geleden toen ik God wel 

voelde”, zegt iemand. “Het kerstfeest met al 

die toeters en bellen, bomen en glitters, 

overdaad hier en gebrek daar, dat haalt me 

weg van God. Laten we het maar overslaan.” 

Ik kan dat volgen. Het kerstfeest en alles wat 

mensen daaraan fijn vinden, krijgt zoveel 

aandacht dat de tegenstellingen zo zichtbaar 

worden. De tegenstellingen zijn soms zo 

scherp dat het snijdt en pijn doet. Het kan dan 

moeilijk zijn om de tegenstellingen vol te 

houden. Het liefst wil je dan dat het achter de 

rug is en je terug kan naar de orde van de dag. 

Al zou je over de tijd heen willen springen, dat 

lukt niet. Dag na dag komen de feestdagen 

vanzelf. En dag na dag gaan de feestdagen 

weer over op 'gewone’ dagen. Hoe zou je dan 

de dagen kunnen benaderen als je er tegenop 

ziet? Bij ieder is het natuurlijk verschillend, 

maar wat kan helpen, is plannen maken: wat 

kun je wél doen? Wat is wél haalbaar? En als  

je dat lukt, is grenzen aangeven ook handig. 

Denk daarbij eens aan de tv uit te zetten, 

zodat niet alle reclames, nieuws via de tv je 

huiskamer binnenstroomt. Geef ook aan 

mensen om je heen aan wat je wel en niet  

mee kan beleven. En in de drukte van deze 

dagen zou je een moment in de week kunnen 

plannen waar je tijd en rust voor jezelf hebt, 

in je innerlijk leeft. Dat kan thuis, maar 

misschien ook buiten tijdens een wandeling  

of fietstocht. En, als het om de geloofsbeleving 

gaat en tegenstrijdige gevoelens op dat vlak: 

benoem je moeite, praat er met mensen over. 

Want soms liggen het mooie en de moeite 

dicht bij elkaar. Tot slot een vraag: hoe zou  

jij het kerstkind ontvangen als jij het voor  

het zeggen had? En hoe zou jullie ontmoeting 

dan zijn? Wat heb je dat kind, als God in ons 

midden, te vertellen? En wat zou het antwoord 

zijn?  

En niet zo snel: neem de tijd om deze vragen 

te beantwoorden, laat ze bezinken in jezelf en 

wacht welk antwoord boven komt drijven. 
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Gelezen –  
Ode aan de verliezer  

 

De verhalen waren mij bekend, maar de 

manier waarop Alain Verheij ze vertelt, sprak 

mij aan. Alain is theoloog, schrijver, spreker  

en radiocommentator. Hij heeft een vlotte 

schrijfstijl en weet je mee te nemen in zijn 

vertelling van bekende verhalen uit de Bijbel. 

Het is verfrissend om te zien hoe hij de 

verhalen benadert. De rode draad door alle 

verhalen heen is dat God kiest voor de Abels 

in het leven. De mensen die niet op voorhand 

mee kunnen komen en niet vooraan lopen.  

De anderen, de Kaïns in het leven, vinden hun 

weg wel, want zij zijn uit op vermeerderen van 

goederen en beheersen van de situatie. En  

dat kan ten koste gaan van kwetsbaren, de 

verliezers. En daar komt God voor op. Deze 

lijn zet Verheij aan het begin van zijn boek 

neer met het verhaal van Kaïn en Abel.   

Of de Bijbel zich zo makkelijk langs een lijn 

laat uitleggen, is misschien de vraag, maar de 

aanpak van Verheij helpt wel om na te gaan 

hoe wij leven en staan tegenover de verhalen 

die hij in zijn boek vertelt. Bij het verhaal van 

Kaïn en Abel zegt Verheij: “wat ertoe doet in je 

leven is niet hoe vroom, religieus of spiritueel 

je bent, maar of je steeds weer de keuze voor 

het goede maakt. Kaïn zegt niets terug.”  

(pagina 19) Een typerende zin: “Als het goed  

is, daagt de Bijbel je constant uit om jezelf de 

vraag te stellen: wie ben ik in dit verhaal?” 

(pagina 28). Als je je nog eens wilt verdiepen 

in Bijbelse verhalen dan is dit boek een goede 

manier om dat te doen. Het verhaal over  

Kaïn en Abel vind je in Genesis 4: 1 – 16. 

    

 Verlangen – deel 3 
 

Van corona en engelen 
 

Ik heb twee andere stukjes over ‘verlangen’ 

geschreven voor De Verbinding. Terwijl ik 

daarmee bezig was, werden de besmettingen 

met corona steeds heftiger en de onrust in de 

samenleving en in mijzelf heviger. Ja, ik ver-

langde naar een corona-zorgeloze Kerst, of in 

ieder geval een Kerst waarbij we elkaar eens 

echt konden ontmoeten. Maar zoals het ernaar 

uitziet, blijft dat een verlangen. Wie weet 

verandert er wat in de loop van december, 

maar de vooruitzichten zijn somber. Maar hoe 

het ook uitpakt één ding wil ik wel: dat is 

duidelijkheid, weten waar ik, waar wij aan toe 

zijn, zodat we plannen kunnen maken om 

Kerst en Oud en Nieuw te vieren. De onzeker-

heid is niet fijn, want welke plannen kunnen 

we maken? Kunnen we mensen ontvangen in 

onze diensten, in onze huizen? Wat het ook 

wordt: graag helderheid, want we willen weten 

waar we aan toe zijn. Want niet weten waar we 

aan toe zijn, is moeilijk. Hoopvol kijken we 

vooruit. Wat zal het nieuwe jaar brengen?  

We hopen op beter, we vertrouwen erop dat 

wat we hebben opgebouwd met elkaar in onze 

gemeenten, het geloof dat ons draagt en wij 

uitdragen, sterker is dan corona en de maat-

regelen die ons aan elkaars zicht onttrekt.  

Daarom: als je je alleen voelt, als je graag 

iemand wilt zien of als je iets wilt doen voor 

een ander in deze ‘begrensde-dagen’, laat het 

ons (de leden van de kerkenraad) weten. Dan 

kunnen we misschien elkaars engelen zijn, 

elkaar wat licht brengen. Een beetje licht 

maakt al heel veel uit als het donker is. 
 

  Uit de pastorie 
 

Terugblik op de startzondag - derde pijler: 

actie, de kerk naar buiten toe 
 

Mijn laatste bijdrage als vervolg op onze 

startzondag zou zijn over de derde pijler van 

gemeente zijn: actie, de kerk naar buiten toe 

(naast spiritualiteit en gemeenschap). Een 

reflectie over onze kerk naar buiten toe en de 

actie daarbij zal ik in het volgende nummer 

schrijven, want deze maand is er al zoveel 

kopij voor De Verbinding. Op dit moment zijn 

we bezig met ons kerstproject 'Geef Licht', 

waarmee we kinderen in vluchtelingenkampen 

ondersteunen. Dit is een project waarmee wij 

kerk naar buiten toe kunnen zijn. Laten we 

deze maand daar aandacht aan geven en dit 

project van Kerk in Actie ondersteunen.  
 

 Zegenwens 
 

Dat je handen vol vrede zijn, 

je voeten de goede kant op gaan, 

je ogen licht en donker zien, 

je oren in de stilte God verstaan. 
 

Dat je stem met elke nieuwe klank 

de oude wereld kleur en inhoud geeft, 

je hart altijd plaats voor liefde heeft. 
 

Dat wij, zo gezegend,  

het nieuwe jaar mogen ingaan! 
 

Ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Wensen 
 

Nu we met z'n allen richting Kerst en Oud en 

Nieuw gaan, wensen wij jullie gezegende 

kerstdagen en een nieuw jaar in Gods Licht. 

 

Hartelijke groet,  

ds. Marijn Gilhuis en  

ds. Anne-Marie van der Wilt 

 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  

gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

16 november 2021 

 

Helma Orie heet iedereen van harte welkom. 

We vergaderen weer online vanwege de 

toenemende coronabesmettingen. Als teken 

van het licht in ons midden steekt ds. Marijn 

Gilhuis aan het begin van de bezinning het 

kaarsje aan. Ds. Marijn Gilhuis gaat in op het 

boek ‘Ode aan de verliezer: Levenslessen uit 

Bijbelverhalen over hoop, twijfel en succes’ 

door Alain Verheij, zie pagina 8. Het boek  

gaat op toegankelijke wijze (ook voor mensen 

zonder Bijbelkennis) alle Bijbelverhalen in 

grote stappen langs. De inhoudelijke rode 

draad is volgens ds. Marijn Gilhuis te halen  

uit het verhaal van Kaïn en Abel. De schrijver 

typeert beiden als twee manieren van ‘zijn’, 

wat helpt om het verhaal van Jezus te 

plaatsen. Kaïn is de beheerder die telt en 

handelt, die gebruikt en opmaakt. De Abels 

zijn de kwetsbaren die verzorgen, die zorgen 

voor dieren en mensen om zich heen, die niet 

uit zijn op winst. De Abels delven vaak het 

onderspit. God kiest vaak voor de Abels, niet 

omdat de Kaïns het niet verdienen, maar die 

hebben het minder nodig. Als kerkelijke 

gemeente kennen we ook die twee kanten.  

Je kan jezelf niet zuiver bij de één of ander 

plaatsen. Het verhaal van Kaïn en Abel helpt 

om kritisch naar jezelf te kijken. Hoe moeten 

wij handelen, hoe moeten wij tegen dingen 

aankijken? Ook in deze tijd van corona, wat is 

wijs of verstandig? Wij proberen voor elkaar te 

zorgen en naar elkaar om te zien in deze twee 

gemeenten. 

 

Na het vaststellen van de agenda en het door-

nemen van de notulen d.d. 12 oktober 2021 

komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

- Reflectie adviezen Commissie 

Samenwerking 

- Verdere samenwerking Commissies 

Eredienst 

- Van de Sollicitatiecommissie 

- Terugblik diensten afgelopen periode 

- Toelichting diensten komende periode 

- Aanpassingen coronamaatregelen 

- Vacatures 2022 in beide gemeenten 

- Tarieven 2022 PG Lage Zwaluwe 

- Collecterooster 2022 diaconieën 

- Mededelingen van de voorganger, de 

diakenen, de kerkrentmeesters en de 

ouderlingen. 
 

Na de rondvraag sluit Greet Conway de 

vergadering met een dankgebed uit het boekje 

‘Help ons U te vinden’ van de Protestantse 

Kerk Nederland (101 nieuwe gebeden).  
 

Dankgebed 
 

Wij willen U danken, Heer,  

omdat wij U mogen kennen, 

weten van Uw trouw en Uw genade. 

U schenkt ons in Christus het ene nodige  

en nog zoveel gaven bovendien. 

Wij danken U voor de zon en de zee,  

de vogels en de vissen, 

voor mensen om ons heen en  

voor onze geliefden, 

voor de gemeente waarin wij meeleven, 

voor de liederen en gebeden, 

de doop en het avondmaal, 

voor de toekomst die we verwachten  

en voor leven met zin. 

Wij begrijpen dat U loven en  

ons leven dicht bij elkaar horen. 

Maar ons vrij om wegen te zoeken, 

Waarop we het welzijn van allen kunnen 

dienen en allen U danken. Amen 
 

Namens de gezamenlijke kerkenraden, 

Reina Faasen 

Scriba Lage Zwaluwe 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Agenda  
 

december 2021 

08 
Gezamenlijk 
moderamen 

14.00 online 

14 
Gezamenlijke 

kerkenraad 
19.30 online 

 

In de maand december is er geen Bijbellezen 

op donderdagochtend van 09.00 – 10.00 uur in 

de consistorie te Lage Zwaluwe. We starten 

weer in januari 2022. 
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  Kringwerk  

 

Gesprekkring SAMEN 
 

Agenda SAMEN - december  
 

De bijeenkomsten in december van SAMEN die 

gepland staan na 17.00 uur gaan in december 

niet door. 
 

De ochtendgroep ‘Een goed gesprek – met 

diepgang’ op vrijdagochtend 10 december gaat 

vooralsnog wel door maar er kan nog besloten 

worden dat het niet doorgaat. We houden u op 

de hoogte. 
 

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! 
 

Een hartelijke groet, 

Edwin Vonk 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolisch bloemschikking  
Advent en Kerst 

 

in Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg 
 

Kom tot ons de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht, 

licht dat in de nacht begint, 

licht van God, Maria’s kind.    Lied 433: 1 
 

‘In een ander licht’ is het thema van Advent en 

Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God 

ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind 

naar onze aarde komt de toekomst ons al te-

gemoet. De vaste grond voor een goede afloop 

is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht 

op ons leven. In dat vertrouwen mogen we 

toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven 

vanuit de hoop op een beter leven. 
 

Symboliek 

‘Licht’ staat centraal in de lezingen, het begint 

met de aankondiging van de geboorte van 

Johannes de Doper. Bij de aankondiging wordt 

door de engel aangegeven dat Johannes een 

bijzonder leven zal hebben, een wegbereider 

zal zijn voor Jezus. Alles komt in de toekomst 

van dit kind in een ander licht te staan. In de 

bloemschiksuggestie maken we gebruik van 

het beeld van de zon. De zon die iedere 

morgen opkomt en alles weer in een nieuw 

licht zet. In het begin van de adventstijd is de 

zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle 

glorie stralen. Bij de zon worden enkele 

symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst 

om aan te sluiten bij de lezing van de zondag. 

De basisschikking is een halve strokrans met 

houten balk. 
 

Elke zondag wordt de basisschikking aangepast 

met grassen, takken, bloemen e.d. 

De stralen worden elke zondag groter en feller. 

Met Kerst staat de schikking in het volle licht 

als teken van de geboorte van Jezus: 
 

Stralend licht 

de nieuwe dag begint 

met sterren in de nacht 
 

Met de schikking willen we een zinvolle 

bijdrage leveren aan de kerkdiensten en  

de streaming. 
 

Lage Zwaluwe: 

Commissie symbolisch bloemschikken 

onder leiding van Siets Baggerman 
 

Terheijden - Wagenberg: 

Inge Berendsen 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 Een bijzondere dienst  
op zondag 28 november 2021 

(Je moet wel een duizendpoot zijn) 
 

Als iemand enige tijd geleden naar de roosters 

van kerkdiensten van Lage Zwaluwe en 

Terheijden - Wagenberg gekeken had, zou 

hij/zij gedacht hebben: Mooi, in elke kerk  

een dienst op eerste Advent. 
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Nu we de dienst in Terheijden gehad hebben 

zeg ik niet voor niets dat wij met z'n allen, 

maar vooral ds. Marijn Gilhuis, de diakenen en 

Reina Faasen duizendpoten moeten zijn. 
 

Want: 

In de dienst van Terheijden moest er niet 

alleen aandacht zijn voor het begin van de 

Adventstijd, maar er zouden ook twee 

ambtsdragers, Annette Houtekamer als 

ouderling/kerkrentmeester en Joke Geerse als 

ouderling, herbevestigd worden. Natuurlijk 

geen probleem. De liturgische kleur bleef 

paars, met een tintje rood. Een maand geleden 

kwam daar door omstandigheden nog een 

ambtsdrager, Inge Berendsen als diaken, bij. 

Prima waar er twee zijn kunnen het er ook drie 

zijn. Twee weken geleden meldden we aan 

Marijn dat Hester Raafs - Visser zich als 

diaconaal medewerkster bij ons wilde voegen. 

Even schakelen, maar natuurlijk dat kan en is 

heel fijn. En als klap op de vuurpijl werden we 

nog verrast door Nab Bevelander toen hij 

meldde dat hij wel als hulpkoster wilde gaan 

werken. Maar … hoe krijg je dat allemaal in 

één dienst? 

Langzamerhand was al duidelijk geworden  

dat door de aangescherpte maatregelen we  

de dienst, het zingen, de bewegingen en dus 

ook de rituelen aan moesten passen. Marijn 

wist overal raad op en paste de liturgie en de 

handelingen aan. Er moest ook aandacht zijn 

voor het Adventsproject 'Geef licht'. Het was 

intussen bekend dat veel plannen rond dat 

project niet door konden gaan. Er werden 

alternatieven gezocht. Tijdens de dienst werd 

er uitleg over gegeven en we kregen een mooi 

pakketje mee naar huis met het bijbehorende 

blad, de adventskalender, een verrassings 

'bedel'brief en een zelf te maken engel. 

In Lage Zwaluwe was al eerder aangegeven 

dat bevestigingsdiensten eigenlijk gemeen-

schappelijk gevierd zouden moeten worden. 

Het plan werd opgevat om van iedere geleding 

van de kerkenraad van Lage Zwaluwe – 

kerkrentmeesters, diakenen en ouderlingen – 

iemand in de dienst in Terheijden aanwezig  

te laten zijn. Het was fijn dat die mensen er 

waren. Dat door omstandigheden ds. Wim 

Bisschop niet kon voorgaan in de dienst in 

Lage Zwaluwe bleek enkele dagen voor de 

betreffende zondag. Natuurlijk kwam Reina 

toen in het geweer en door middel van een 

brief/mail kreeg iedereen te horen dat de 

dienst vanuit het Witte Kerkje in de kerk van 

Lage Zwaluwe, via de schermen, gevolgd kon 

worden. Marijn beloofde zelfs te zwaaien.  

Heeft hij dat gedaan? 

Door deze vervelende omstandigheden waren 

we dus toch bij elkaar in deze bijzondere 

dienst. En het werd een prachtige dienst! 
 

 

 

Thema: 

In verwachting van Licht,  

een klein begin. 
 

De Schriftlezingen onder andere over de 

aankondiging van de geboorte van Johannes 

bij Elisabet en Zacharias werden uitgelegd door 

Marijn in twee scenes waarin de aartsengel 

Gabriël en God met elkaar praten.  

We zongen Lead me Lord, zachtjes,  

maar altijd weer een prachtig moment. 

Het is mooi dat we weer zoveel mensen 

hebben gevonden die voor Gods Koninkrijk 

willen werken en de zegen daarvoor ontvingen.  

Daar zijn we heel dankbaar voor.  
 

Complimenten voor alle harde werkers en 

meedenkers. Heerlijk om zo samen te werken. 

Fijn dat we steeds meer met elkaar meeleven. 

Dank vooral aan ds. Marijn Gilhuis, die ons 

hierin letterlijk voorgaat.  
 

Mariëtte Verkerk 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Mededelingen Diaconie 
 

 

Kerstactie 2021: ‘Geef licht’ 
aan vluchtelingenkinderen in 

Griekenland 
 

Elke zondag van de advent ontmoet u  

een vluchtelingenkind via een filmpje van 

Kerk in Actie en u krijgt iedere week een 

brief mee waarin u kennis maakt  

met zuster Kiara. 
 

Meer informatie: zie pagina 13 
 

 

 

Terheijden 

Collecte zondag 

05 december en 

zondag 02 januari 
 

Stichting Vrienden van DHAN 

Meer informatie op pagina 18 
 
 

Terheijden 

Collecte zondag  

12 december  
 

Amnesty International Internationale Dag 

van de Mensenrechten 

Meer informatie op pagina 17 
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Collecte zondag 

19 december 
 

Goederen- en voedselbank De Baronie 

Oosterhout e.o. 

 

Stichting Goederenbank De Baronie is een 

100% non-profit organisatie in oktober 2004 

opgericht. Ons doel is dat levensmiddelen  

die kwalitatief nog goed zijn, maar om één  

of andere reden niet verkocht kunnen worden, 

worden ingezameld bij producenten en 

distributeurs. Er wordt uitgedeeld aan 

particuliere huishoudens die onvoldoende  

geld overhouden om in hun levensonderhoud 

te voorzien. Naast voedsel worden volgens 

hetzelfde concept ook kleding en huishoude-

lijke goederen ingezameld en beschikbaar 

gesteld. Zo wordt een bijdrage geleverd aan  

de bestrijding van armoede en de verspilling 

als onderdeel van de ‘wegwerpmaatschappij’ 

tegengegaan. De deelnemers vinden bij ons 

een luisterend oor en kunnen hulp ontvangen 

bij het oplossen van hun problemen. Deze hulp 

is maatwerk en kan bijvoorbeeld bestaan uit 

ondersteuning c.q. doorverwijzing bij schulden- 

en budgetbeheer. 

Bent u niet in de gelegenheid de dienst te  

bezoeken, maar wilt u wel bijdragen aan dit 

doel, dan kunt u dat doen op:  

NL46 Rabo 012 37 48 917 ten name van  

Stichting Goederenbank De Baronie 

 

 
 
 
 

De Voedselbank Made 
 

Deze week bezorgde Gerard de tassen fruit bij 

De Voedselbank in Made, net op het moment 

dat er dozen vol groenten en fruit waren 

afgeleverd door iemand die zijn zaak ging 

verbouwen en deze producten te veel had 

ingekocht. Super dat zo iemand dan ook  

denkt aan De Voedselbank. 

In het buitengebied van mijn dorp heeft een 

hobbyboer een omheinde weide waar hij 

pony’s laat grazen. Een maandje geleden stond 

er bij de poort een kist met pompoenen. Met 

een bord erbij: ‘Voor de kinderen die er een 

‘Halloween’ pompoen van willen snijden’. Die 

kist heeft er een paar dagen gestaan. Deze 

week was de kist gevuld met winterwortels. 

‘Voor het paard van Sinterklaas’. Enkele dagen 

geleden stonden er twee kisten: één met 

winterwortels en de tweede met grote dikke 

sappige preien en glanzend oranje pompoenen. 

De volgende dag was alles weg! 

Als ik zie hoe karig de tassen met boodschap-

pen soms gevuld zijn, voor de mensen die zo 

weinig hebben dat ze bij De Voedselbank 

moeten aankloppen, dan verbaast het me niet 

dat twee kisten met groenten in een mum van 

tijd zijn verdwenen. Het is duidelijk dat onze 

steun aan De Voedselbank broodnodig blijft. 

Binnenkort staan er bij de lokale supermarkten 

weer vrijwilligers met de vraag aan u, om iets 

van uw boodschappen, graag gezonde houd-

bare producten, te doneren aan De Voedsel-

bank. Doet u dan ook mee? 
 

 

 
 

Kerstcollecte 

vrijdag 24 december 

zaterdag 25 december 

Kerk in Actie - 

Kinderen in de Knel: 
 

Geef licht aan vluchtelingenkinderen 

in Griekenland 
 

Gammele tenten. Extreme kou of juist 

ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan 

schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire 

voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. 

Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in  

Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. 

Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie 

hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. 

Partner Borderline laat vluchtelingen bij 

aankomst op Lesbos op krachten komen door 

ze eten en drinken aan te bieden. Daarna 

krijgen ze hulp bij het invullen van officiële 

documenten. Op een eigen school kunnen 

vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen 

Engels, Grieks en wiskunde volgen.  

Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding 

aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen 

in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. 

In de voedselkeuken van partner Apostoli in 

Athene krijgen vluchtelingen en dakloze 

Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen 

krijgen elke maand een voedselpakket en in 

vluchtelingenkampen worden zeep en andere 

spullen voor persoonlijke verzorging 

uitgedeeld.  

Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage 

over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 

in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online. 

Hartelijk dank! Helpt u mee om deze collecte 

tot een succes te maken? Hartelijk dank. 
 

 

 

Collecte zondag  

zondag 26 december  
 

Gezamenlijk project 2021 Amnesty 

International Werkgroep Drimmelen 

Meer informatie op pagina 17 
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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! 

Helaas kan het sponsorproject van Kerk-in-Actie vanwege corona niet doorgaan. De deelnemers 

zouden dan één nacht slapen in het Witte Kerkje, in de kou, in een tentje of zonder, maar in ieder 

geval wel met een dak boven hun hoofd! 

Maar de diaconie heeft ondertussen niet stil gezeten. We zijn ‘in gedachten’ zelf afgereisd naar 

Lesbos en daar ontmoetten wij zuster Kiara, die zich inzet voor deze vluchtelingenkinderen.  
 

Elke zondag van de advent ontmoet u een vluchtelingenkind via een filmpje van Kerk in Actie.  

* Ibrahim is 12 jaar en hij komt uit Syrië. Hij vluchtte met zijn vader maar hij mist zijn  

moeder die nu nog in Syrië is.  

* Ilana van 18 jaar vluchtte met haar familie uit Afghanistan. Ze wil niet alleen als vluchteling  

worden gezien maar gewoon als mens!  

* Asif vluchtte met zijn familie naar Iran waar ze de illegaliteit in gingen. Ook Asif komt uit 

Afghanistan. Op zijn 16e vluchtte hij in zijn eentje naar Griekenland waar hij medische  

zorg krijgt.  

* Dunia’s familie vluchtte vanuit Gaza via Egypte naar Turkije. Toen haar vader daar werd  

opgepakt reisde haar moeder met zeven kinderen door naar Griekenland. Dunia is 11 jaar. 
 

U kent ze allemaal vast en zeker: brieven van goede doelen waarin gevraagd wordt om een bijdrage 

en waar dan een klein cadeautje in zit om u gunstig te stemmen: kerst- of andere kaarten, een pen, 

muntjes, een kersthanger, naamstickertjes en ongetwijfeld nog veel meer. Soms wekt dat ergernis 

op. ‘Als zo’n goed doel een cadeautje bij de bedelbrief kan doen, hebben ze mijn geld vast niet zo 

hard nodig,’ denk ik dan. 

Zuster Kiara denkt daar anders over. Via de brief die u meekrijgt vanuit elke zondagse viering maakt 

u kennis met deze zuster. Zij is ervan overtuigd dat u openstaat voor haar verhaal in de komende 

brieven en dat die verhalen u zullen inspireren ietsje meer te doen voor Dunia, Asif, Ilana en Ibrahim. 

In een kort filmpje kunt u zien en horen hoe het leven er voor vluchtelingenkinderen uitziet, in de 

brief kunt u lezen hoe u zelf kunt helpen om er mede voor te zorgen dat zij geen hongerlijden, 

gezond blijven, naar school kunnen en een toekomst hebben. 

Alstublieft: GEEF hen LICHT en daarmee hoop voor de toekomst. 

 

Namens de diaconie, 

Nel Groeneveld en Inge Berendsen 
 

Ibrahim        Ilana        Asif         Dunia 
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Versier de Engel en/of schrijf erop wat volgens jou een Engel is. Knip hem uit. Knip daarbij ook de 

twee rechte horizontale lijnen zodat je hem vervolgens in elkaar kunt vouwen. 

Breng hem weer mee naar de kerk. We hangen de engelen met kerstmis in de kerk op wolken.  

Komt u niet in de kerk in deze periode? Dan kunt de engel ook voor uw raam hangen of aan iemand 

anders geven of hem bij een kerkenraadslid afgeven die hem in de kerk op zal hangen. 

Meer informatie op pagina 7: Engelen en kerstmis 
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Lage Zwaluwe 

Collecte zondag  

02 januari 
 

Stichting Hamlin Fistula Nederland 
 

Neima groeide op in een afgelegen, bergachtig 

deel van Ethiopië en had tijdens haar zwanger-

schap geen toegang tot medische zorg. Net  

als haar moeder was ze van plan om thuis te 

bevallen, maar haar bevalling was ondragelijk 

en duurde eindeloos. Na twee dagen werd 

Neima door de mensen uit haar dorp op een 

zelfgemaakte brancard naar een gezondheids-

kliniek gedragen, op uren loopafstand, maar 

het was te laat. Er gingen nog twee dagen 

voorbij en uiteindelijk beviel ze van een 

doodgeboren baby. Met een gebroken hart  

en gewond door de heftige bevalling, werd  

Neima uit de kliniek ontslagen en vertrok  

ze weer naar huis. Naast het tragische verlies 

van haar baby, werd Neima ook incontinent 

vanwege haar verwondingen. Neima bad dat 

haar lichaam zou genezen, maar haar leven 

stortte alleen maar nog verder in. Haar man 

liet haar in de steek en haar familie verloor 

daarmee hun enige inkomen om voor haar  

te kunnen zorgen. Na maanden zo te hebben 

geleefd, reisde Neima uiteindelijk een heel  

eind naar een ander ziekenhuis, waar ze de 

diagnose ‘obstetrische fistel’ kreeg en door-

verwezen werd naar Hamlin’s Harar Fistula 

Hospital. Hier werd ze geopereerd en haar 

interne verwondingen hersteld en werd ze 

omgeven door liefdevolle holistische zorg.  

Neima is nu terug in haar dorp, genezen, als 

een nieuwe vrouw. Langzaam verandert ze de 

gedachten over zwangerschap en bevallen in 

haar gemeenschap door haar ervaringen te 

delen met andere jonge zwangere vrouwen.  

De reis die een vrouw naar één van de Hamlin 

ziekenhuizen brengt, is tragisch en te voor-

komen. Ongeveer 70% van de Ethiopische 

vrouwen, zoals Neima bevalt thuis zonder de 

hulp van een vroedvrouw. 

Als Neima tijdens haar bevalling toegang had 

gehad tot een Hamlin-verloskundige, zou ze 

geen obstetrische fistel hebben gekregen en 

zou haar baby nog in leven zijn. 
 

 

 

 

 

Doneer om vrouwen  

als Neima een nieuw  

leven te geven vol hoop, vertrouwen en vrij 

van fistels. Geef aan de collecte of maak uw 

geld over op: NL07 TRIO 0212 1893 52 t.n.v. 

Stichting Hamlin Fistula Nederland 

 

Terheijden 

Collecte zondag  

09 januari 

Annahuis Breda 

 

 

In de adventstijd liggen er in de 

kerk adventskalenders. Ook de kerst-

brochure ‘Geef Licht’ van KIA met 

daarin een adventsslinger met 

aandacht van en voor vluchtelingen-

kinderen. Neem het mee en lees de 

verhalen. 
 

 

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 
 

  Kerstattentie 2021 
   diaconie en caritas Lage Zwaluwe 
 

Op zaterdag 18 december zullen vrijwilligers 

van beide geloofsgemeenschappen een 

kerstattentie uitdelen in Lage Zwaluwe aan 

gemeenteleden vanaf 80 jaar, aan zieke 

gemeenteleden, aan gemeenteleden in zieken- 

en verpleeghuizen en aan gemeenteleden 

waarvan in 2021 een huisgenoot is overleden. 

We proberen de lijst met mensen die voor zo’n 

attentie in aanmerking komen zorgvuldig op te 

stellen. We vragen dan ook aan iedereen om 

diakenen te attenderen op zieken in uw 

omgeving. Mocht u op of na 18 december 

2021 horen dat er iemand is overgeslagen, 

wilt u die naam dan ook aan ons doorgeven, 

zodat wij die persoon alsnog kunnen bezoe-

ken? Deze oecumenische actie is alleen 

mogelijk met inzet van velen, we danken  

dan ook bij voorbaat iedereen voor zijn of  

haar hulp! 

https://www.hamlinfistula.nl/wat-doen-we/wat-is-een-obstetrische-fistel/
https://www.hamlinfistula.nl/wat-doen-we/het-hamlin-zorgmodel/
https://www.hamlinfistula.nl/hoe-kun-je-helpen/doneer/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi5rvyV86jQAhXBVRoKHYwIDioQjRwIBw&url=http://www.kerkklanken.nl/index.php/onze-gemeente/diaconie/overzicht-diakenen&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNHWWa8vXBwCSyDJ_UI4VxKS7zKyyQ&ust=1479235286111525
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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 
 

 

 
 

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 

 

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan  
 

 

 
 

In januari gaat Actie Kerkbalans van start.  

Het thema is: ‘Geef vandaag voor de kerk van 

morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden 

van onze Protestantse Gemeenten Lage 

Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg een brief 

of e-mail met het verzoek voor een jaarlijkse 

financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 

2022 weer op u mogen rekenen!  
 

Voor de kerk van morgen 

In deze ingewikkelde coronatijd zijn we op 

allerlei manieren met elkaar contact blijven 

houden. Deze aandacht voor mensen dichtbij 

en ver weg maakt onze kerken van grote 

waarde. Maar de kerk is niet alleen voor ons 

maar ook voor de generaties na ons van grote 

waarde. Om ook in de toekomst van betekenis 

te zijn voor mensen die verdieping en ontmoe-

ting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge 

mensen die hun leven nog voor zich hebben. 

Door vandaag te geven, maken we de kerk van 

morgen mogelijk. 
 

Samen voor onze kerk  

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. De brief 

met toelichting op kerkbalans en het antwoord-

formulier worden rond 15 januari bij u bezorgd 

in uw e-mail of uw brievenbus. Wij hopen dat  

u weer meedoet. Alvast veel dank voor uw 

bijdrage! 
 

Lage Zwaluwe 
 

Tarieven 2022 
 

De kerkenraad heeft tijdens de vergadering 

van 16 november de tarieven voor 2022 

vastgesteld en goedgekeurd. Deze zijn te 

vinden op de website van de Protestantse 

gemeente Lage Zwaluwe. 
 

ANBI-overeenkomst 

U kunt uw financiële bijdrage regelen in de 

vorm van een ANBI-overeenkomst. 

Heeft u vragen of interesse om dit nog voor dit 

jaar te regelen, neem dan contact op met  

Leen ten Napel, 06 – 51 48 77 36. 

 

  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-

rekening van het College van Kerkrent-

meesters: NL77 RABO 0126 7069 56 

De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 

diensten in Terheijden worden gebruikt. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Dick van der Eijk 

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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Terheijden – Wagenberg 
 

 Collectebonnen 
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij  

Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail  

naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl 

De collectebonnen gaan per vel van 20 

bonnen. We hebben twee soorten bonnen: 

* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 

* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel  

Het bedrag voor de bonnen maakt u over  

op de bankrekening van het College van  

Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47  

De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 

diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Annette Houtekamer 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 Vacatures kerkenraad  
       Lage Zwaluwe 
 

Op 1 januari 2022 ontstaan er vier vacatures  

in de kerkenraad in Lage Zwaluwe:  

- 2 ouderling-kerkrentmeesters 

- een diaken  

- een ouderling/scriba 

We zijn blij dat Helma Orie nog twee jaar 

doorgaat als ouderling-kerkrentmeester 

/voorzitter en zo haar derde periode van  

4 jaar volmaakt.  

Reina Faasen, ouderling/scriba, Gerda Beek, 

ouderling-kerkrentmeester en Nel Groeneveld, 

diaken, hebben te kennen gegeven met hun 

taak in de kerkenraad te gaan stoppen. Gerda 

Beek blijft voorlopig wel administratieve taken 

voor het College van Kerkrentmeesters doen.  

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mel-

den dat Kees Groeneveld bereid is gevonden 

om de vacature van ouderling/scriba in te 

vullen. Als er geen bezwaren worden ingediend 

dan zal de bevestiging plaatsvinden in het 

nieuwe jaar. 
 

We zijn nog wel op zoek naar: 

- een diaken 

- een ouderling-kerkrentmeester.  
 

Wilt u erover nadenken wie in onze gemeente 

daarvoor geschikt zou zijn en de namen door-

geven aan één van de kerkenraadsleden? 
 

Namens de kerkenraad, 

Reina Faasen 
 

 

 

Schrijven tegen 

onrecht 2021 
 

Amnesty-schrijfochtenden 
 

dinsdagmorgen 21 december 

consistoriekamer Witte Kerkje 

inlopen van 10.30 – 11.30 uur 

alles onder voorbehoud 

vanwege corona 
 

Dinsdag 16 november zijn we met de 

schrijfgroep in Terheijden gestart met het 

schrijven van brieven en kaarten voor de  

10 mensen die Amnesty International dit  

jaar ondersteund tijdens de Schrijf voor  

de Mensenrechten-actie. 
 

Zaterdag 20 november, was het de Inter-

nationale Dag van de Rechten van het Kind. 

Op de radio heb ik enkele keren de trailer  

van Amnesty gehoord. Die gaat over Mikita 

Zalatarou, Belarus, een tiener van 16 jaar,  

die 5 jaar jeugdgevangenis kreeg omdat hij 

vlakbij een demonstratie op een vriendje  

stond te wachten. 
 

Op 21 en 28 november konden we na de 

viering in het Witte Kerkje niet schrijven 

vanwege de aangescherpte coronaregels, 

waardoor we daar ook geen koffie kunnen 

drinken. Geen koffie, geen schrijfactie … 
 

Of we op 5 december na de viering in het Witte 

Kerkje wel brieven kunnen ondertekenen, is 

nog maar de vraag.  
 

Op 12 december zouden er mensen van de 

werkgroep in de kerk in Lage Zwaluwe zijn om 

daar na de viering en bij de koffie met elkaar 

samen brieven te ondertekenen. Ook daarvan 

weten we op dit moment nog niet of het kan 

en mag.  
 

Mocht u tóch graag willen schrijven voor 

Amnesty, en wie wil dat nou niet, vraag dan 

een thuisschrijfpakketje aan. Ik geef het graag 

bij u af en u kunt de brieven achterlaten in de 

kerk dan komen ze vanzelf bij mij terecht en 

zorgt de Amnesty Werkgroep met liefde voor 

de verzending. U hoeft de brieven ook niet zelf 

helemaal uit te schrijven; 10 x uw naam en 

handtekening onder een kant en klare brief 

plaatsen, is het enige dat we van u vragen.  

U wordt daarmee geen lid van Amnesty en u 

bent verder nergens toe verplicht.  
 

Inge Berendsen, 

contactpersoon Amnesty International 

Werkgroep Drimmelen 

E - ingemade@ziggo.nl       

T - 0162 - 670 500 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

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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Stichting Vrienden van DHAN 
 

Licht in donkere dagen 
 

In deze maand december is Licht uiteraard het 

centrale woord in onze Christelijke traditie. 

Maar wist u dat licht ook een belangrijk thema 

is in de Hindu traditie in India? 

Tijdens Divali wordt de "overwinning van licht 

over duisternis, goed over kwaad, en kennis 

over onwetendheid" gevierd. Divali wordt 

gevierd in het najaar als het nieuwe maan is 

en de oogst van het land is gehaald. Dit jaar 

viel het op 4 november. Mensen staan dan  

heel vroeg op en nemen een bad om zich te 

reinigen van kwaad. In de nacht verlichten zij 

hun huizen met lichtjes en potten worden 

gevuld met bloemen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de dorpen die wij vanuit de Stichting 

Vrienden van DHAN ondersteunen is het feest 

ook gevierd, ondanks alle beperkingen die er 

nog steeds zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Van hen ontvingen wij deze wens voor u: 

‘Moge al je geluk oplichten en 

je verdriet opbranden.’ 
 

Wij danken u voor uw financiële steun. 
 

Hartelijke groet, 

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. 

Deze maand een bijdrage van Martin Rijpsma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied 1007 – ‘De Heilige Stad’ uit het Engels 

vertaald door Johannes de Heer. 
 

Het was 1955 

Dit is een gebeurtenis uit 1955 toen ik 11 jaar 

oud was. Het speelt zich af in Maassluis, u 

weet wel dat mooie stadje aan de nieuwe 

Waterweg. Maassluis was erg Christelijk en 

was in die tijd erg verdeeld. Je had Hervormde 

slagers, bakkers, sportverenigingen, 

harmonieën enzovoorts, maar ook dezelfde 

mogelijkheden maar dan gereformeerd. En in 

mindere mate katholiek. 
 

Het gezin Rijpsma 

Ik woonde met ons gezin beneden aan de dijk, 

daar woonden de wat eenvoudige mensen, 

fabrieksarbeiders enzo. Bovenaan de dijk 

woonden de beter gesitueerden, zoals, 

sleepbootkapiteins, loodsen, ambtenaren 

hoofden der school en dominees.  

Ons gezin was niet gelovig. Mijn vader had 

tijdens de oorlog 9 maanden in ‘Buchenwald’ 

dwangarbeid gedaan, hij heeft daar veel 

ellende gezien en toen hij terugkwam heeft hij 

min of meer het geloof verlaten. Mijn moeder 

was van huis uit wel gelovig maar deed er 

verder niets mee.Ik werd naar een Gerefor-

meerde school gestuurd omdat deze dicht bij 

ons huis was en mijn moeder vond dat dat 

voor mij wel goed was. Mijn moeder was een 

fervent aanhanger van klassieke muziek en ik 

heb van haar de liefde voor klassieke muziek 

met de paplepel ingegoten gekregen.  

Elk jaar zong mijn moeder mee in de ‘Matthäus 

-Passion’ en zij vond dat ik rijp genoeg was om  

in het jongenskoor van de ‘Matthäus-Passion’  

mee te zingen.  
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Naar het koor van Kaatje Torn 

Zo kwam ik in het jongenskoor van mevrouw 

Kaat Torn (in de volksmond Kaatje Torn) en 

ging daar in het jongenskoor van de ‘Matthäus’ 

instuderen. Ik vond het gaaf en deed mijn 

best. Intussen kregen wij tijdens de repetitie  

te horen dat we uitgenodigd werden om tijdens 

een korenconcert in de 

Grote Kerk (zie foto)  

een koorzang van het 

jongenskoor ten gehore 

te brengen. Nou dat was 

natuurlijk een sensatie 

voor mij. In de Grote 

Kerk zingen. Het lied wat we moesten zingen 

heette ‘De Heilige stad’. Ik had daar nog nooit 

van gehoord maar vond het wel mooi. In dit 

lied kwam voor ieder couplet een solo voor en 

de dominee van de Hervormde kerk vond dat 

zijn zoon Ernst die solo’s maar moest zingen.  

Na een paar keer oefenen kwam de dirigente 

Kaatje Torn na de repetitie naar mij toe en zei 

tegen me, dat ik ook die solo’s moest leren. Ik 

vroeg natuurlijk waarom … Ze zei dat dat wel 

meer gebeurde maar ik moest dat verder niet 

thuis vertellen en ook niet tegen de andere 

koorknapen. Ik vond het vreemd maar … ik 

hield mijn mond dicht. 

De middag van het concert was aangebroken 

en de generale repetitie ‘s morgens ging 

redelijk goed. 
 

Er gebeurde iets niet goed! 

‘s Middags zag Ernst, de zoon van de dominee, 

er een beetje witjes uit. Hij draaide maar op 

zijn stoel in de consistorie en de dirigente nam 

hem even apart … Toen gebeurde het … Ernst 

moest ineens naar het toilet, de dirigente 

achter hem aan. Ernst was op van de zenuwen 

en moest overgeven … hij zag er paars en rood 

uit. Er werd even in de consistorie met zijn 

vader gepraat en toen kwam de dirigente naar 

mij toe en zei: “Jij doet nu de solo’s”. Ik stond 

paf maar ze praatte heel aanmoedigend tegen 

me en bezwoer me dat ik het zeker kon 

zingen. Ik kon moeilijk weigeren maar als een 

wonder (en dat denk ik nog steeds) zong ik 

moeiteloos de solo’s. Gelukkig was het een 

succes en de aanwezigen klapten enthousiast 

in hun handen. Direct na afloop kwam Kaatje 

Torn naar me toe, omhelsde me, ik herinner 

me nog haar geur, die van gebakken vis. Ook  

dat vergeet ik nooit meer. Gelukkig kwam na 

afloop ook ds. Meijer, de vader van Ernst, naar 

me toe en zei dat ik een heel goede vervanger 

was.  
 

Zo werd ‘De Heilige Stad’ voor mij 

onvergetelijk. Helaas heb ik ds. Meijer en zijn 

zoon Ernst daarna nooit meer gezien.  
 

Martin Rijpsma 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 

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 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kerst: toen en nu 

 

Vraag of je samen met je vader of moeder het 

kerstverhaal uit de Bijbel (Lucas 2: 1 - 21) 

mag lezen. Dat speelde zich ruim 2000 jaar 

geleden af. Lees ook het kerstverhaal hierna. 

Dan merk je dat er verschillen zijn tussen de 

twee verhalen. Welke kun jij vinden? 

(zie pagina 21) 
 

Kerstverhaal anno 2021 
 

“Kijk nou eens”, riep Jozef naar Maria die in 

verwachting was. “Ik lees hier op mijn iPad dat 

de koning wil dat we ons laten registreren, De 

Grote Volkstelling noemen ze dat. Ze korten 

het af tot 'DGV'.” 

“Maar hoe moeten we dat doen?”, vroeg Maria, 

“we wonen in Terplekke! Kan dat ook via de 

laptop of de pc of zo?” 

“Ja, dat kan”, antwoordde Jozef, “ik log gelijk 

even in.” Toen hij dat deed werd hem uiteraard 

gevraagd om eerst een account aan te maken 

met een wachtwoord. Dat was niet zo moeilijk. 

Het werd: ‘Uitgeteld2022!’. 

Toen hij verder ging en zich wilde registreren 

kwam er een foutmelding. ‘U kunt zich niet 

digitaal registreren. Ga naar uw geboorteplaats 

en meldt u persoonlijk bij de telinstantie in uw 

geboorteplaats Herkomst.’ 

Dat was een teleurstelling. Maria die binnen  

een week een baby verwachtte, zag een reis 

niet zitten. “Ik zoek wel een oplossing”, zei  
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Jozef en ging naar buiten. Een half uur later 

kwam hij terug met een e-scooter.  

“Ik zal eerst de route even nakijken. Ik mag 

tijdens het rijden natuurlijk niet op mijn mobiel 

kijken. Als we nu vertrekken zijn we voor het 

donker weer thuis”, zei hij. “Toch neem ik een 

koffertje met kleren mee. Je weet maar nooit”, 

zei Maria. 

Zo gingen ze op weg naar hun geboorteplaats 

Herkomst. Toen ze zich wilden melden bij het 

DGV-loket, was dit gesloten. Op een bordje 

lazen ze 'Laat u digitaal registreren. Persoonlijk 

kan dat ook, maar alleen tussen 09.00 en 

12.30 uur’. 

“Potverdorie”, zei Jozef, “helemaal voor niks 

gekomen! Zullen we hier overnachten en ons 

morgen laten registreren?” Maria die moe was 

van de reis stemde in. “Ik wil slapen, dat is 

alles wat ik wil”, was het enige dat ze zei.  

Ze gingen op zoek naar een plaats om te  

overnachten. Vrijwel alles was al vol maar  

ze waren heel welkom in een Bed & Breakfast  

die Jozef via ‘bedjenodig.com’ had gevonden. 

De eigenaar zei dat hij in de schuur een kamer 

had gemaakt en dat ze welkom waren. Dus 

besloten Jozef en Maria om daar te slapen. 

Die nacht beviel Maria van een zoon. 

De eigenaar van de B&B was erg blij voor 

Maria en Jozef. Hij ging zijn werkplaats in en 

zaagde en schilderde gauw een extra letter B. 

Die kwam aan de gevel naast de letters B&B  

te hangen Zo stond er ‘B&B&B’. Veel gewone 

mensen hoorden wat er gebeurd was en 

kwamen even kijken. Ze vroegen: “Wat 

betekent die derde B?” De eigenaar vertelde 

vol trots dat de derde letter B stond voor 

‘Baby’. Hij vertelde wat er de dag tevoren en in 

de voorbije nacht was gebeurd. De buren en 

voorbijgangers kwamen al snel met kleine 

attenties. Ze brachten een kruik en kleertjes 

om de kleine warm te houden. Het nieuws 

bereikte ook het gemeentebestuur van 

Herkomst. Maar liefst drie wethouders kwamen 

op bezoek met cadeaus. Van het registreren 

kwam die dag natuurlijk niets meer terecht. 

De dag daarop meldde Jozef zich bij de 

telinstantie van Herkomst. De dame aan het 

DGV-loket opende het computerscherm en 

vroeg: “Klopt het dat u met zijn tweeën uit 

Terplekke komt: Jozef en Maria?” “Nee”, 

antwoorde Jozef, “we zijn nu met zijn drieën. 

We zijn vannacht vader en moeder geworden!” 

“Maar als uw vrouw in verwachting was, dan 

had u zich toch kunnen registreren via de 

computer of uw laptop? Er had onderweg van 

alles kunnen gebeuren …” Jozef zuchtte omdat 

hij zich realiseerde dat 'het systeem’ en de 

werkelijkheid elkaar wel vaker tegenspreken. 

“Nee, dat kon niet volgens de computer”, zei 

hij, “we moesten zelf hierheen komen en dat 

hebben we op een e-scooter gedaan.” 

“Het spijt me dat het systeem u gedwongen 

heeft helemaal naar hier te komen. We zullen 

er onderzoek naar doen. Hoe gaat u nu terug?” 

vroeg de dame aan het DGV-loket. “Tja, 

opnieuw een scooter huren kan nu natuurlijk 

niet meer. Ik huur wel een elektrische auto.” 

Zo geschiedde het, maar het zat alweer tegen. 

Omdat het inmiddels vrijdagmiddag was, was 

het erg druk op de weg. Overal stonden files. 

“Dan kies ik wel voor een andere route. We 

rijden binnendoor”, zei Jozef, “die is wel wat 

langer maar geeft meer rust.” En zo kwamen 

ze via een omweg toch weer thuis. 
 

Oh ja: je wilt de naam van de baby weten?  

Die hoef ik niet te vertellen. Als je het echte 

kerstverhaal hebt gelezen, dan weet je het  

wel …! 
 

Douwe van den Berg 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 Bedankt! 
 

We waren blij verrast met de vele geluk-

wensen, cadeaus, kaarten, lieve briefjes en 

bloemen ter gelegenheid van ons 50-jarig 

huwelijk, hartverwarmend! 
 

Gert en Greet Stolk 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Er is een kind geboren 

 

Er is een kind geboren 
in het stadje Bethlehem 

en iedereen die mag het horen 
dat daar een Heiland is.   

(twee keer) 
 

Tekst: Nab Bevelander 
Melodie: Roep uit aan alle stranden 
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Verschillen Kerst: toen en nu 
 

Verschillen met Lucasevangelie: 

Keizer Koning 

Nazareth Terplekke 

Bethlehem Herkomst 

Geen plaats in de 

herberg/niet welkom 
B&B en welkom 

Engel met blijde 

boodschap 
Blijde eigenaar B&B 

Herders Gewone mensen 
 

Verschillen met algemene kerstverhaal: 

Ezel E-scooter 

Ster Routeplanner 

Driekoningen/wijzen Drie wethouders 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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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 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten: 
 

Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg 
 

Het kerkblad verschijnt 11x per jaar 
 

Kopij januarinummer 2022 inleveren vóór 20 december 2021 

bij een van de redactieadressen - zie pagina 2 
 


