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  Van de redactie 
 

Allereerst wensen wij u een gelukkig, mooi, gezond, gezegend en hoopvol 2022 toe!  

Als we dit schrijven zitten we weer in een lockdownperiode. De kerkenraden hebben daarom 

wederom besloten dat er tot en met zondag 9 januari 2022 geen fysieke kerkdiensten zijn.  

De kerkdiensten worden vanuit het Witte Kerkje te Terheijden of vanuit de kerk te Lage Zwaluwe  

via Kerk-TV uitgezonden zodat we deze thuis online kunnen meevieren!  

Deze maand doen we weer mee aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans: ‘Geef vandaag voor de  

kerk van morgen’. De actieperiode loopt van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022.  

Doet u ook weer mee? 

 

De eindredactie, 

Diane Breugelmans 

Reina Faasen 

 

 

 

Inhoud                           pagina 

 

Redactieadressen                        2 

Kerkdiensten - diensten in de Ganshoek               4 – 5 

Ter overweging                        5 

Bij de kerkdiensten                       5 

Stemmen in de kerstochtenddienst                 6 – 7 

Pastoralia                          7 

Een avond over de nieuwe Bijbelvertaling NBV 21            7 

Uit de pastorie                        7 

Nieuwjaarstoespraak 2022                    7 - 8 

Uit de kerkenraad                       8 

Agenda                           8 

Symbolische bloemschikking Advent en Kerst             9 

Kringwerk SAMEN                       9 - 10 

Mededelingen Diaconie                     10 - 12 

Mededelingen College van Kerkrentmeesters              12 – 13 

Stichting Vrienden van DHAN                   13 

Amnesty – Schrijven tegen onrecht                 13 

Muziekrubriek                         13 

In gesprek met …                       14 

Ingezonden – Licht uit Hoeven                   15 

Engelen en Kerstmis                      16 

Een zegen voor het nieuwe jaar                  16 

Algemene informatie kerken                   17 

 

 

 



De Verbinding 
 

4 

  Kerkdiensten 
 
 

Mededeling 
 

Vanwege de nieuwe lockdown zijn de 

kerkdiensten tot en met zondag 9 januari 

alleen via Kerk-TV vanuit Terheijden of  

Lage Zwaluwe mee te vieren.  

Bij het samenstellen van dit kerkblad is  

nog niet duidelijk wat er na 14 januari gaat 

gebeuren. Wordt de lockdown verlengd, 

blijven de genomen coronamaatregelen van 

kracht omdat het huidige besmettingsniveau 

niet genoeg daalt? We weten het nog niet en 

daarom staan in het rooster vanaf zondag  

16 januari wel kerkdiensten in beide kerken 

vermeld maar het is allemaal onder voorbe-

houd. Via e-mail of per brief houden we u op 

de hoogte. 
  

 

 

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 09 januari 2022 
 

 

Tweede zondag van Epifanie 
 

Streaming vanuit de kerk  

te Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. E. Fockens uit Terheijden 

Diaconiecollecte: Hamlin Fistula Hospital, 

       Ethiopië 
 

 

Zondag 16 januari 2022 
 

 

Derde zondag van Epifanie 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. Marijn Gilhuis 

Gezamenlijke dienst 

Diaconiecollecte: gezamenlijk diaconaal doel 

2022 Stichting Leergeld 
 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 

 

Zondag 23 januari 2022 
 

 

Vierde zondag van Epifanie 
 

Lage Zwaluwe 

Oecumenische viering in de H. Bartholo-

meuskerk te Zevenbergschen Hoek 

10.00 uur: ds. Marijn Gilhuis 

      Douwe van den Berg 

Week van gebed voor de eenheid van 

Christenen 

Diaconiecollecte: De Voedselbank Made 

 

Terheijden – Wagenberg 

Oecumenische viering in de  

H. Bernarduskerk te Made 

10.00 uur: Commissie Oecumene 

Week van gebed voor de eenheid van 

Christenen 

Diaconiecollecte: Amnesty International 

 Werkgroep Drimmelen 

 
 

Zondag 30 januari 2022 
 

 

Vijfde zondag van Epifanie 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. M. Wagenvoorde uit Breda 

Diaconiecollecte: Stichting Vakantieweek 

 West-Brabant 
 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: mw. ds. M. Meijer uit Wagenberg 

Diaconiecollecte: De Voedselbank Made 
 

 

Zondag 06 februari 2022 
 

 

Zesde zondag van Epifanie 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 

10.00 uur: mw. ds. C. Inkelaar – de Mos 

uit Oudenbosch 

Gezamenlijke dienst 

Diaconiecollecte: gezamenlijk diaconaal doel 

2022 Stichting Leergeld  
 

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

     Lage Zwaluwe 
 

De kerkdiensten die gehouden worden in de 

ontmoetingsruimte van de Ganshoek gaan 

voorlopig, vanwege het coronavirus, niet door. 

Zodra het weer mogelijk is, wordt u op de 

hoogte gebracht. 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Ter overweging 
 

Terugblik op startzondag deel 4 
 

De derde pijler van gemeente-zijn: 

gemeente in actie naar buiten toe 
 

Tijdens de startzondag hebben we gesproken 

over gemeente-zijn. In groepjes zijn we op 

stap gegaan om te praten over wat gemeente-

zijn betekent en wat ons allen verbindt. Ik 

bracht drie pijlers van gemeente-zijn naar 

voren: spiritualiteit, gemeenschap en de 

gemeente in actie. In eerdere nummers van  

De Verbinding heb ik over de eerste twee 

pijlers geschreven. In dit nummer gaat het 

over de gemeente in actie, als de derde pijler 

van onze gemeenschap.  

Al vanaf het begin van de gemeente  

van Christus kunnen we lezen in het boek 

Handelingen dat de gemeente bijeen was en 

alles onderling deelde, Handelingen 2: 43 en 

verder. Kern van de zaak is dat de gemeente 

er niet alleen is om zichzelf in stand te houden, 

maar ook om dienstbaar en aanwezig te zijn in 

de wereld om haar heen. Zo gesteld, kun je als 

gemeente op vele manieren aanwezig en zicht-

baar zijn in de samenleving. In een tijd waarin 

geloven en tot een kerk behoren niet meer 

vanzelfsprekend is, kan het lastig zijn om uit  

te vinden hoe we gemeente in onze woonplaats 

kunnen zijn.  

Wat ik wel zie is dat wij, als kerken, 

zichtbaar zijn in diaconale acties (dichtbij en 

ver weg), vertegenwoordigd zijn in overleg-

organen van de burgerlijke gemeente, betrok-

ken zijn bij ouderenzorg in onze woonplaatsen, 

meegenomen worden in verschillende burger-

lijke initiatieven en gastvrij onze gebouwen 

openstellen voor anderen. Daarnaast zijn wij 

als individuele gemeenteleden, ieder op zijn  

of haar manier, onderdeel van onze dorps-

gemeenschappen. Waarmee ik wil zeggen dat 

we al op een bepaalde manier ‘in beeld’ zijn. 

Ook in de plaatselijke media zijn we altijd 

zichtbaar.  

Een vraag is nu, als we het hebben over 

onze gemeenschap in actie, een kerk naar  

de samenleving gekeerd, hoe we gemeente  

willen zijn in de plaats waar we wonen en 

leven. Wat kunnen en willen we? En hoe  

doen we het dan? Welke middelen kunnen  

we daarvoor gebruiken? Het is goed als we  

de komende tijd ook hier over nadenken en 

met elkaar van gedachten wisselen. Wat mij 

betreft om te beginnen met zaken en taken  

die dichtbij ons liggen. Dat wil zeggen dingen 

die haalbaar zijn, goed uitvoerbaar zijn door 

gemeenteleden die zich daarvoor willen 

inzetten.  

De Commissie Samenwerking denkt 

daarover na en ook in de kerkenraden komen 

gedachten hierover op gang. En misschien  

heb jij wel ideeën over hoe we van betekenis 

kunnen zijn in onze dorpen. Laat het mij/ons 

weten. Dan kunnen we ook aan deze pijler 

werken.  

Ikzelf hoop in de komende tijd contact te 

leggen met de basisschool in Lage Zwaluwe. 

Daarnaast het (bescheiden) aanbod aan 

avonden breder bekend te maken en vaker  

iets op de facebookpagina van onze kerk te 

‘posten’ 😉. We hebben alle drie de pijlers 

nodig om als gemeente te kunnen staan.  

En ik geloof dat we, door kleine stappen te 

zetten, onze gemeente kunnen opbouwen,  

in verbondenheid met God, elkaar en de 

wereld om ons heen. 
 

  Bij de kerkdiensten 
 

Zondag 16 januari 2022 
 

De dienst van 16 januari is een gezamenlijke 

dienst in Lage Zwaluwe. Het is de derde zondag 

van Epifanie. Deze zondag staan lezingen 

centraal die vertellen over de eerste optredens 

van Jezus. Nu uit Johannes 2: 1 - 11. 
 

 Zondag 23 januari 2022 
     PG Lage Zwaluwe en Immanuel Parochie 
 

Dit is een oecumenische viering in de week  

van gebed voor de eenheid van Christenen.  

De dienst wordt gehouden in de H. Bartholo-

meuskerk te Zevenbergschen Hoek en 

daarin gaan Douwe van den Berg en ik voor. 

De dienst begint om 10.00 uur. 

Ik schrijf dit bericht nog voor Kerst. We weten 

nu nog niet of deze dienst mogelijk is in het 

kader van de maatregelen tegen Covid-19. 

Houd daarom de berichten aan de gemeente  

in de gaten. 



De Verbinding 
 

6 

 

 

 

 
 

Stemmen in de 

kerstochtenddienst 
 

De dienst op kerstochtend zag er in opbouw 

iets anders uit dan u misschien gewend bent. 

Tot vier keer toe bent u door een figuur uit het 

kerstverhaal toegesproken. In dit nummer van 

De Verbinding geef ik u de tekst van de engel 

en die van de herders te lezen. In het volgende 

nummer de woorden van Maria. 
 

De Engel 
 

‘Zorg dat het indruk maakt!’ 

was de opdracht van God. 

Maar hoe dan? Ik weet niet 

hoe God mensen zo gebak-

ken heeft, maar ze kunnen 

soms zo schrikkerig zijn. Ze 

zijn zo op de aarde gericht, 

dat ze het hemelse maar 

moeilijk vatten. De ene keer 

herkennen ze ons niet, de 

andere keer verslijten ze elkaar voor gek als 

we eens langs komen. ‘Ongeloofwaardig’, 

zeggen ze dan. En, áls ze ons herkennen, 

kunnen mensen zo bang zijn. Dus dit wordt 

een uitdaging. Hoe kunnen we helder maken 

wat God wil, zonder dat ze van angst verstij-

ven, maar aangewakkerd worden? Zonder hen 

te overrompelen, maar juist in beweging te 

zetten? Oh ja, en God zei: “Maak er een feestje 

van! Niet zoals mensen het weleens doen, met 

drank, dronkenschap en hoofdpijn de andere 

dag. Nee, het moet een feest worden dat nog 

nazindert en nazingt in hun hart. Ja, dat is het, 

als je hun harten raken kan, dat zou mooi zijn. 

Dan komt het aan wat ik ze zeggen wil.”  

Nu, hier sta ik dan: hemel en aarde te bewe-

gen om mensen passend wakker te schudden. 

Deze keer ga ik niet alleen, maar met de 

andere engelen erbij. En niet bij één iemand 

langs, zoals bij Zacharias in de tempel en  

Maria thuis, maar in de openlucht, bij de 

herders. Ja, God heeft wel gevoel voor humor. 

Als de herders, de leiders van het vólk, Gods 

nieuwe begin niet kunnen ontvangen, dan gaan 

we naar de herders van de schapen. Misschien 

dat zij de nieuwe herder voor de mensen 

vinden. En ja, het is ook wat romantisch en 

doet denken aan God als herder. Daar hebben 

ze een mooi lied van. Maar dat is het niet 

alleen: om de boodschap zo aan te kondigen, 

heeft iets weg van hoe mensen de geboorte 

van een koning aankondigen: met een heraut 

en trompetgeschal. (Hoor eens, even terzijde: 

toen hadden ze geen twitter, facebook, insta of 

whatsapp! Het was allemaal handwerk!).  

Dus een heraut. En laten wij, engelen, nou 

Gods herauten zijn! Onze boodschap zal het 

sluitstuk zijn van wat eerder in beweging was 

gezet. Het nieuwe begin. Wat ik lastig kan 

volgen is hoe een kind aan al die verwach-

tingen kan voldoen. En Maria dan, zo jong nog 

… ik weet het niet. Wat is dat toch met God, 

die altijd alle verwachtingen omgooit. Hoe 

moeten mensen hier geloof aan hechten? 

Ach, eerlijk gezegd: het past wel bij God.  

God gaat altijd de omgekeerde weg: Sara 

de onvruchtbare, Jakob de jongste, David  

met een slinger tegen de reus met een zwaard, 

Elisabeth de oude. En nu: een kind zal vrede 

brengen, Licht zijn in de wereld! Maar weet je, 

Gods zegen ligt op dit kind. Ik ga ervoor! Even 

de boel wakker schudden daarbeneden! 
 

De Herders 
 

Waar moet ik 

beginnen: bij het  

licht in de nacht?  

Bij het kind dat daar lag, in een geïmpro-

viseerd bed, zo van: ‘Ik weet dat je komt, 

maar een plek voor jou hebben we niet’?  

Bij onze eigen verbazing? Hoe meer ik erover 

nadenk, hoe meer ik het sprankje hoop voel 

branden in mij. Die sluimerende verwachting, 

dromerig zoals schapen kunnen zijn. Dat voor 

zich uit staren en rustig liggen wachten op iets. 

Iets tussen waakzaam en hoopvol. Ja, daar 

begin ik, bij dat sluimerende sprankje hoop. 

Wij leven al zo lang met de hoop dat het leven 

beter wordt. Dat we niet van de ene oorlog 

naar de andere gaan. Dat we in vrede onze 

schapen kunnen hoeden. Dat we alleen 

waakzaam hoeven te zijn voor de wolf en  

niet voor stropers of mensen die onze weide-

gronden afpakken. Dat sprankje hoop is gaan 

branden, is een vuur in ons geworden, moet je 

weten. Hoe? Nou, dat ga ik je vertellen. Ga d’r 

maar eens goed voor zitten, want je gelooft je 

oren niet, en toch is het zo. Luister. 

Weet je noch van de oude verhalen en belof-

ten van Jesaja en Ezechiël – over leiders die 

niet deugen? Dat ze zijn als slechte herders  

die het volk uitmelken en uithongeren? Leiders 

die allen denken aan hun eigen beurs en buik, 

en dat God daar een eind aan zal maken, met 

een koning naar zijn hart, a là David? Nou, wij 

zaten rond het vuur en tuurden naar de vlam-

men in het donker – zou er gevaar zijn? Toen 

werden we opgeschrikt door licht en geluid, te 

mooi! We stonden er met open mond naar te 

kijken. Het was alsof God bij ons in de kring 

stond. Alles wat we aan sores hadden, viel 

weg. Wij allemaal voelden dat zo, niet alleen 

ik. Ik moest even aan Mozes denken, bij zijn 

brandende struik. Alsof God tegen ons sprak. 

Een ander zei: ‘Dat zijn engelen!’ Kan me 

eigenlijk niet zoveel schelen. Eén ding was 
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duidelijk: we hoorden een stem in ons hart, 

dat de koning die ooit beloofd was, geboren 

was. En dat wij, ja, wíj hem zouden vinden. 

Helemaal niet de hoge heren en madammen. 

Nee, herders hadden de primeur. In de buurt 

was het, in Bethlehem. Nou, dat sprankje  

hoop werd een laaiend vuur in mij. Het had  

de anderen ook te pakken. We gingen op pad,  

zo snel als de schapen het toelieten. Niks 

schapen achterlaten, welke herder doet dat 

nou? Onderweg vroeg ik me af of ik het wel 

goed had gehoord: in een voederbak? Is dat  

de plaats van de koning van de vrede? Dat is 

de wereld omgekeerd! Hoe kan dat? Maar ja, 

daar hadden Jesaja, Ezechiël en alle anderen 

het ook over. Wel, het kon nog gekker. Wat we 

vonden was niet van deze wereld, of juist wel 

zoals de wereld is: een jonge vrouw, een man, 

in de dierenruimte van de herberg. Was dit 

het? We hadden het zeker goed verstaan, wat 

denk je wel. Dit kind, hij was het. “Jezus heet 

ie”, zei de moeder, “’God redt’ betekent dat”, 

zei ze. Mooi toch, of vind je het maar raar? 

Weet je, dit verzin je 

niet. Zo dichtbij als  

toen heb ik God nog 

nooit gevoeld. Het vuur 

is aangewakkerd en nog 

steeds niet gedoofd! 
 

  Pastoralia 
 

Wanneer u De Verbinding ontvangt zijn Kerst 

en Oud en Nieuw achter de rug en zitten we 

(nog) in lockdown. Deze gaat tot en met  

14 januari duren. Maar hoe het daarna zal 

gaan, is onduidelijk. Het is naar om te weten 

dat velen het lastig hebben. U misschien ook, 

omdat u moeite hebt met de lockdown of 

omdat u zorgen hebt over uw gezondheid.  

Wat uw situatie ook is: we wensen u veel 

sterkte, goede moed en zegen. En aarzel niet 

om contact op te nemen met een ouderling, 

iemand van de kerkenraad of met mij,  

ds. Marijn Gilhuis. 
 

  Een avond over  
de nieuwe Bijbelvertaling NBG21 

 

In 2021 is er een vernieuwde Bijbelvertaling 

uitgebracht. Was is er nu anders dan de 

eerdere vertaling die de uitgave van de 

zogenaamde NBG 51 heeft vervangen? En  

hoe kunnen we de Bijbel lezen in deze tijd?  

Voor welke vragen en uitdagingen komen we 

te staan?  

Deze avond rond de nieuwe Bijbelvertaling 

NBG 2021 zal worden gehouden op: 

woensdag 23 februari om 19.30 uur  

in Ons Belang te Lage Zwaluwe  

(onder voorbehoud van de beperkende 

coronamaatregelen)  

U kunt zich hiervoor bij mij aanmelden:  

Via e-mail: marijngilhuis@gmail.com 

Via WhatsApp: 06 – 18 31 56 90 

 

  Uit de pastorie 
 

Een zegenbede bij het Nieuwe jaar 
 

Het nieuwe jaar begint in lockdown. Ik hoop  

en bid dat deze lockdown als de gesloten knop 

van een bloem is. Dat, als de zon op ons zal 

schijnen en ontspanning weer mogelijk is, we 

weer volop kunnen leven, met oog voor God, 

voor de wereld en voor elkaar. Ik wil jullie een 

zegenbede meegeven van heilige Columbia 

(ca. 521-597): 
 

Wees een heldere vlam voor mij, 

Wees een begaanbaar pad onder mij, 

Wees een leidende ster boven mij, 

Wees een wakend oog achter mij, 

Vandaag, morgen, voor altijd. 
 

Hartelijke groet,  

ds. Marijn Gilhuis. 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 Nieuwjaarstoespraak 2022 
 

Beste gemeenteleden, 
 

Allereerst wens ik u namens de kerkenraden 

heel veel goeds toe voor 2022! 
 

Vorig jaar heeft Mariëtte Verkerk, voorzitter 

van de gemeente Terheijden - Wagenberg, de 

Nieuwjaarstoespraak namens ons beiden tot u 

gesproken. Dit jaar is het aan mij, Helma Orie, 

voorzitter van de gemeente Lage Zwaluwe, om 

de Nieuwjaarstoespraak uit te spreken namens 

ons beiden. Dit brengt mij gelijk op het punt 

van de verbinding tussen onze kerken. 

De kerkenraden zijn het afgelopen jaar steeds 

meer naar elkaar toegegroeid: we doen steeds 

meer samen. De diakenen, de ouderlingen en 

de kerkrentmeesters vergaderen samen en ook 

de kerkenraadsvergaderingen zijn niet meer 

apart. Als er iets plaatselijk geregeld moet 

worden, wordt dit uiteraard wel gedaan, 

anders zouden de vergaderingen onnodig  
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lang worden. Wel wordt hier verslag van 

gedaan. Lastig blijft het om u, in deze tijd  

van Covid-beperkingen, goed in dit proces  

te betrekken. Een gemeenteberaad is niet 

mogelijk, de persoonlijke noot ontbreekt. 

Natuurlijk krijgt u informatie via het kerkblad 

en per e-mail, maar toch … persoonlijk, van 

gezicht tot gezicht, is waardevoller en geeft 

meer inbreng en respons. We hopen dat u als 

gemeenteleden ons wilt helpen, of blijven 

helpen, door ons op te zoeken en uw mening 

te geven. Dit mag een compliment zijn, maar 

kritiek is uiteraard ook goed en welkom. Kritiek 

en complimenten zijn nodig om te horen of u 

vindt dat we op de goede weg zijn. Doordat wij 

als gezamenlijke kerkenraad al zoveel samen 

hebben gedaan, zijn we wellicht verder in het 

proces en gaan veranderingen soms voor u te 

snel. Het komend jaar hebben we besloten om 

tijdens de gezamenlijke- en bijzondere 

diensten zoveel als mogelijk onze predikant  

ds. Marijn Gilhuis te laten voorgaan. 

We zullen u ook komend jaar zoveel als  

mogelijk op de hoogte houden van de 

veranderingen die we willen doen. 

Laten we hopen dat 2022 ons weer versoe- 

pelingen mag brengen en dat we weer daad-

werkelijk als gemeente kunnen samenzijn. 

We wensen u voor het komende jaar veel 

moois, gezondheid en Gods zegen toe. 
 

Namens de kerkenraden van Terheijden - 

Wagenberg en Lage Zwaluwe, 
 

Mariëtte Verkerk en Helma Orie 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  

gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

14 december 2021 (online) 
 

Mariëtte Verkerk heet iedereen van harte 

welkom waarna door ds. Marijn Gilhuis thuis 

het kaarsje wordt aangestoken.  

Ter bezinning bekijken 

we het schilderij de 

Maria-Boodschap van 

Fra Angelico waar heel 

veel in te zien is.  

De zonnestraal recht  

in het hart van Maria,  

de duif als symbool van 

de Heilige Geest. Adam en Eva in het paradijs, 

maar ook de zondeval, Christus komt als 

redding. Maria bestudeert de schriften. Alles 

komt tezamen in dit schilderij. De advents-

periode leent zich om in kunst te gaan kijken.  

Ds. Marijn Gilhuis gaat voor in gebed.  

Ad Verdoorn is aanwezig namens de Commis-

sie Samenwerking en doet verslag van de 

bijeenkomsten. Hierna verlaat hij de verga-

dering. Na vaststelling van de agenda en 

goedkeuring van de notulen bespreken we  

de verdere samenwerking in de regio en de 

voortgang van kerkdiensten e.a. bijeen-

komsten naar aanleiding van de corona-

maatregelen. We blikken terug op diensten  

in november en kijken vooruit naar diensten  

in de kerstperiode. De vacatures in beide 

gemeenten worden doorgenomen en ook  

het preekrooster voor 2022. Verder zijn er  

nog de mededelingen van de voorganger,  

de kerkrentmeesters, de diaconie en de 

ouderlingen. Na de rondvraag sluit Mieke 

Vosmer de vergadering met een avondgebed 

van Luther.  
 

Blijf bij ons 
 

Heer, blijf bij ons, want het is avond 

en de nacht zal komen. 

Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk 

aan de avond van de dag, 

aan de avond van het leven, 

aan de avond van de wereld. 

Blijf bij ons, met uw genade en goedheid, 

met uw troost en zegen, 

met uw woord en sacrament. 

Blijf bij ons, wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst, 

de nacht van twijfel en aanvechting, 

de nacht van de strenge, bittere dood. 

Blijf bij ons, in leven en sterven, 

in tijd en eeuwigheid. Amen. 
 

Namens de gezamenlijke kerkenraden, 
 

Mieke Vosmer 

Scriba Terheijden-Wagenberg 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Agenda  
 

januari 2022 

10 
kerk 
schoonmaken 

09.00 Lage Zwaluwe 

11 
Gezamenlijk 
moderamen 

19.30 online 

18 
Gezamenlijke 
kerkenraad 

19.30 online 

 

In de maand januari is er tot 15 januari geen 

Bijbellezen op donderdagochtend van 09.00 – 

10.00 uur in de consistorie te Lage Zwaluwe. 

Afhankelijk van de coronamaatregelen starten 

we weer op donderdag 20 januari 2022.  
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Symbolisch bloemschikking  

Advent en Kerst 
 

Afgelopen weken hebben we in de kerken of 

via de streaming kunnen zien hoe iedere week 

in de bloemschikkingen op de avondmaals-

tafels de zon groter en feller werd. Met Kerst 

stond de schikking in het volle licht als teken 

van de geboorte van Jezus:  
 

Stralend licht 

de nieuwe dag begint 

met sterren in de nacht 
 

Dank je wel dames van de commissies 

symbolisch bloemschikken voor de prachtige 

bloemschikkingen. We kijken terug op mooie 

en feestelijke vieringen mede dankzij jullie 

inbreng! 
 

Reina Faasen 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Kringwerk  
 

Gesprekkring SAMEN 
 

Vooralsnog kunnen de bijeenkomsten van 

SAMEN niet doorgaan. 
 

Samen 

Zijn we ergens altijd 

Samen 

Met elkaar verbonden 

Samen 

Dus niet alleen 
 

Samen 

Niet altijd fysiek 

Samen 

Soms in gedachten 

Samen 

Of in gevoel verbonden 
 

Samen 

Bij leven 

Samen 

Als iemand er niet meer is 

Samen 

Zijn we ergens altijd 
 

Samen 

Want alles is energie 

Samen 

Dat is wat ons verbindt 

Samen 

Zijn we dus altijd 
 

Voel maar……. 
 

Voel je je fijn 

Gaat het je goed 

Geef! 

Geef liefde, aandacht, licht 

In aanwezigheid of in gedachten 

Ook op afstand is het voelbaar 

Want alles is energie 
 

Voel je je eenzaam  

Of verdrietig 

Ontvang! 

Ontvang liefde, aandacht, licht 

In aanwezigheid of in gedachten 

Ook op afstand is het voelbaar 

Want alles is energie 
 

Of probeer juist ook te geven 

Ook al lijkt dat moeilijk 

Geef wat je zelf nodig hebt 

Wat je geeft zal in meervoud  

naar je terugkomen 

Dat is een universele wet 

Die van de universele liefde 
 

En als je écht even contact nodig hebt 

Bel 

Mail 

App 

Iemand 

Of steek een kaarsje aan 
 

Dus geef of ontvang 

Voel maar 

Huil maar 

Lach maar 

Het is oké 
 

Er is liefde 

Er wordt van je gehouden 

Ook van jou 
 

We zijn Samen en zullen altijd Samen zijn! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De allerbeste wensen voor iedereen! 
 

SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie 
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We ontmoeten u graag zodra het weer 

mogelijk is! 
 

Aanmelden kan dan via: 

E: edwin@edwinvonk.com of  

T: 06 - 52 04 68 06 
 

Meer informatie: 

www.sameninhetwittekerkje.nl  
 

Een hartelijke groet, Edwin Vonk 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Mededelingen Diaconie 
 

 

 

Collecte zondag 

09 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 

 

 

 

Collecte zondag 

16 januari en 

06 februari 
 

Gezamenlijk diaconaal doel 2022 

Stichting Leergeld 
 

Alle kinderen mogen meedoen 
 

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in 

armoede. Dat zijn dus 3 kinderen op een 

schoolklas van 35 leerlingen! Daarom hebben 

we in 2022 de Stichting Leergeld gekozen als 

gezamenlijk diaconaal doel. De eerste collecte 

daarvoor is op 16 januari in Lage Zwaluwe.  

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen  

om financiële redenen niet meedoen aan 

activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes  

heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan 

de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen 

mee laten doen! Zij biedt hen kansen om te 

kunnen deelnemen aan binnen- en buiten-

schoolse activiteiten maar biedt hen ook een 

springplank om hun kennis en vaardigheden  

te ontwikkelen. Want als deze kinderen nu 

kunnen meedoen, tellen ze later ook mee! 

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen  

van 4 - 18 jaar die niet mee kunnen doen met 

hun vriendjes omdat het de ouders ontbreekt 

aan financiële middelen. Als de ouders of 

verzorgers van deze kinderen een inkomen 

hebben dat net boven het bijstandsniveau  

ligt of als het besteedbaar inkomen te laag is, 

kunnen zij een beroep doen op de Stichting  

als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse 

activiteiten voor hun kinderen niet kunnen 

betalen. Stichting Leergeld betaalt dan 

bijvoorbeeld mee aan de kosten van een 

schoolreisje of schoolkamp, het lidmaatschap 

en de kleding voor een sportclub, zwemlessen, 

muziekles, knutselclub. Ook kunnen de 

kinderen worden geholpen met een fiets of  

een computer. Kortom, wij denken dat we  

met onze keuze voor de Stichting Leergeld  

als gezamenlijk diaconaal doel, een organisatie 

helpen die zich werkelijk inzet voor de strijd 

tegen armoede. Armoede die in een rijk land  

als het onze eigenlijk een schande is.  

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/


De Verbinding 
 

11 

 

 

Terheijden 

Collecte zondag 

23 januari 
 

Amnesty International Werkgroep 

Drimmelen 

 

Inmiddels is de jaarlijkse 

schrijfactie van Amnesty 

‘Write for Rights’ weer 

afgerond. Vanuit 

Terheijden - Wagenberg 

en Lage Zwaluwe verstuurden we 337 brieven 

naar de machthebbers in 10 verschillende 

landen. Via Amnesty International’s kantoor in 

Amsterdam worden 162 kaarten voor de 

familie van Ciham en voor Bernardo, Imolaeyo, 

Janna, Mikita, Rung, Sphere, Wendy en Zhang 

Zhan die slachtoffer zijn van deze macht-

hebbers, toegestuurd aan deze 9 mensen.  

In januari gaan we weer over tot de orde van 

de dag, dat wil zeggen: we zullen maandelijks 

weer 3 brieven en 3 groetenkaarten schrijven 

aan en voor mensen die onze steun hard nodig 

hebben. Die brieven en kaarten worden 

thuisbezorgd zolang we nog niet bij elkaar 

kunnen komen in het Witte Kerkje om samen 

te schrijven voor Amnesty. Ook de wekelijkse 

e-mailactie voor één persoon gaat gewoon 

door. U kunt onze schrijfacties financieel 

ondersteunen door uw gift aan de collecte van 

23 januari. Wilt u thuis schrijven of meedoen 

met de e-mailacties, meldt u dan aan bij mij, 

Inge Berendsen, van de Amnesty Werkgroep 

Drimmelen via e-mail: ingemade@ziggo.nl 

 
 

Lage Zwaluwe 

Collecte zondag 

30 januari 
 

Stichting Vakantieweek West-Brabant 

 

In de week van 26 februari tot en met 5 maart 

2022 gaan een aantal gemeenteleden, die zorg 

of extra begeleiding nodig hebben, op vakantie 

naar het Nieuw Hydepark in Doorn. 

Voor deze vakantie betalen de deelnemers zelf 

de verblijfskosten. Door vrijwilligers worden er 

activiteiten georganiseerd en deze activiteiten 

brengen extra kosten met zich mee. 

Deze collecte is bestemd om die extra uitgaven 

te bekostigen en zodoende hen een fijne 

zorgeloze week te bezorgen. 

 

Bent u niet in de gelegenheid deze dienst te 

bezoeken dan kunt u de bijdrage storten op de 

bankrekening van de diaconie o.v.v. Stichting 

Vakantieweek West-Brabant. 

 

 

Collecte zondag 

23 januari – Lage Zwaluwe 

30 januari - Terheijden 

De Voedselbank Made 

 

Onze contactpersoon voor de Voedselbank, 

Gerard, is een uitstekende ambassadeur. Vlak 

voor Kerstmis kocht hij namens de diaconie 

wat voedselbonnen voor mensen die weinig te 

besteden hebben, bij één van onze super-

markten en het lukte hem ook nog om een 

paar dozen extra kerstkoekjes en -kransjes 

mee te krijgen. Die dozen gingen samen met 

de wekelijkse tassen fruit naar de Voedselbank 

in Made. Daar zien ze Gerard erg graag komen. 

Door zo voordelig mogelijk fruit in te kopen 

kunnen we elke week twee flinke dozen fruit 

afleveren bij de Voedselbank. Daar verdelen de 

vrijwilligers het over de 25 kratten die al klaar 

staan voor de gezinnen, die ze elke week 

komen ophalen. We hebben nog wat over van 

ons budget voor deze fruittassen, dus we gaan 

in januari nog even door. Op 23 en 30 januari 

is er weer een collecte voor De Voedselbank 

Made. Het is duidelijk dat onze steun aan  

De Voedselbank broodnodig blijft. We bevelen 

deze collecten dan ook van harte bij u aan.  

 

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 
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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 gaat van start 
 

 

 
 
 

 
 

De actie kerkbalans 2022 gaat van start in 

onze Protestantse Gemeenten Lage Zwaluwe 

en Terheijden – Wagenberg 
 

U krijgt een uitnodiging om uw betrokkenheid 

bij de kerk ook in financiële zin te tonen door 

een toezegging tot ondersteuning in te vullen. 

Met uw geldelijke bijdrage kunnen wij het werk 

van onze kerken in stand houden. Hoe belang-

rijk het is om met elkáár die verbinding te 

onderhouden hebben wij allemaal als gemeen-

teleden in het afgelopen jaar op de één of 

andere manier ondervonden. Voor het werk 

van onze predikant en de gastvoorgangers, 

voor de apparatuur en abonnementen van de 

streaming, voor onderhoud en gebruik van de 

kerken zijn financiën nodig. Dat kunnen we 

samen mogelijk maken door een geldelijke 

bijdrage. Vult u daarom uw toezeggings-

formulier alstublieft ruimhartig in en geef het 

mee aan de vrijwilliger of stuur het terug met 

de gefrankeerde antwoordenvelop. 
 

Dank u wel namens de beide Colleges van 

Kerkrentmeesters 

 

Lage Zwaluwe 

 

Stichting Jeugdhuis  
Ons Belang 
 

Begin 2021 heeft Teuny Couters 

aangegeven om in december te willen stoppen 

als contact-persoon voor Ons Belang. Vanaf 

2005 heeft  

ze zich ingezet voor de dagelijkse gang van 

activiteiten binnen Ons Belang.  

Teuny heel, heel hartelijk dank voor je inzet. 

Omdat we nog geen opvolging hebben 

gevonden zal vanaf heden de coördinatie 

tijdelijk bij Leen ten Napel: 06 – 51 48 77 36 

liggen. 

 

  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 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

 

 

 

 
 

Stichting Vrienden van DHAN 
 

Gelukkig Nieuwjaar 
 

Wist u dat in Tamil Nadu het nieuwe jaar pas  

in april begint? Maar er is toch wel wat te 

vieren voor de mensen, want op 15 januari is 

het Pongal: dat is het oogstfeest. En dat wordt 

gevierd met het koken en eten van lekkere 

zoetigheden, zoals u kunt zien op de foto’s.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het festival duurt meerdere dagen en mensen 

vieren het graag samen, waarbij zij het eten 

met elkaar klaarmaken en delen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dit samen delen en naar elkaar omzien is 

belangrijk in de dorpen van de kinderen die wij 

ondersteunen. Het maakt dat zij aanvullende 

scholing en vitamines en mineralen krijgen. 

Uw financiële steun als Vriend van DHAN 

maakt dat werkt mogelijk. 

Wij danken u voor uw financiële steun. 
 

Hartelijke groet, 

Annette Houtekamer 
 

www.vriendenvandhan.nl 

info@vriendenvandhan.nl 

IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

Schrijven tegen 
onrecht 2022 

 

Amnesty-schrijfochtenden 
 

We kunnen helaas nog niet vanuit 

het Witte Kerkje schrijven, 

daarom krijgt u in januari de 

brieven thuisbezorgd. 
 

Inge Berendsen, 

contactpersoon Amnesty International 

Werkgroep Drimmelen 

E - ingemade@ziggo.nl 

T - 0162 - 670 500 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  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. 
 

 Muziek in tijden van corona 
 

Deze muziekrubriek is voor mijn doen kort.  

Ik wil hier deze keer wijzen op een site met 

muziek uit onze kerk waar nieuwe en mooie 

uitvoeringen van liederen zijn opgenomen.  

Uit deze site kies ik soms ook liederen die  

we tijdens de onlinediensten zien.  

De Protestantse kerk in Nederland heeft een 

tijdschrift ‘Petrus’. Op de site van dit tijdschrift 

kun je ook liederen vinden: 

https://petrus.protestantsekerk.nl/series/lied/ 
 

ds. Marijn Gilhuis 

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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  Ingezonden 
 

Dinsdagavond 14 december in Op 1 zag ik 

Thomas Quartier, onze nieuwe theoloog des 

vaderlands. In één van de liturgieweken in 

Hoeven (2019), die ik gedaan, heb was hij er 

om een workshop te geven. Ik was onder de 

indruk. We zouden zijn tekst nog krijgen maar 

dat is nooit gebeurd. Behalve mijn eigen 

aantekeningen, heb ik wel de blog van die dag. 

Voor mij staat de essentie van zijn betoog erin. 

Ik vind het leuk om het te delen. 
 

Mariëtte Verkerk 
 

  Licht uit Hoeven (2) 
 

Vandaag ging het over Licht binnenstebuiten. 

Licht binnenstebuiten dat klinkt diepzinnig, 

maar als je het moet navertellen … Het komt 

hierop neer: ontvang het licht, keer het om en 

geef het terug. Thomas Quartier, hoogleraar 

Theologie en Religiewetenschappen én 

Benedictijner monnik, was vandaag in Hoeven. 

Er werd veel gelachen en ademloos geluisterd, 

er werden diepe, zelfs donkere lagen aange-

boord en de horizon werd wijder, lichtte op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het duister is nodig om het licht te kunnen 

zien. Quartier: 'In het enige mystieke visioen 

dat ons van Sint Benedictus is overgeleverd, 

staat het licht centraal. Hij staat vóór het 

nachtofficie* aan het raam en kijkt ‘in het holle 

van de nacht’, aldus zijn biograaf Gregorius de 

Grote. Dan, aan de rand van de liturgie, ziet hij 

ineens ‘hoe een van boven neerdalend licht het 

nachtelijk duister geheel verdreef. De hele 

wereld werd hem, als in één zonnestraal voor 

ogen gevoerd.' 

Benedictus kon dat moment niet zelf oproepen: 

dit soort momenten - visioenen - komen 

onverwacht, zijn gratuit, overkomen je. En dat 

kan alleen als je drie jaar in een grot durft te 

gaan zitten, zoals Benedictus. Als je dag na 

dag durft te heiligen met altijd maar weer het 

getijdengebed (ook als het je niet uitkomt!) 

Juist in die onverwachte momenten, zegt 

Quartier, kunnen we samenhangen zien die 

anders verborgen blijven. 'Om de tegen-

woordigheid van de God te kunnen zien moet 

het eerst donker worden. We moeten ruimte 

maken in onze liturgische gemeenschap en in 

onszelf. Dat valt nog niet mee. Ons leven is 

bijna altijd ‘verlicht’, we maken zelfs de nacht 

kunstmatig tot dag. Nachtelijke liturgische 

momenten zijn schaars geworden. In het 

klooster is er nog iets van te bespeuren 

wanneer we in de vroege dienst de dageraad 

meemaken.' 
 

Wat heb ik geleerd vandaag? 

'Dat de stilte wat dat met je kan doen. Het trof 

me wat hij zei over zingen: aan het begin van 

de regel langzaam naar buiten bewegen en aan 

het eind van de regel weer naar binnen buigen. 

En zo zing je de hele psalm door, biddend. 

Soms - ik zeg het voorzichtig hoor - lijkt het 

dat het bij ons meer om het zingen gaat dan 

om wat je zingt. Lekker zingen, zeg maar, in 

plaats van tekst en melodie binnen laten 

komen. Het gaat om inademen, dat neem ik 

mee.' 
 

 

 
 

Quote van de dag: 
 

Het is een legende en dus 

is het waar! 
 

Thomas Quartier, naar aanleiding van  

het lichtvisioen van Benedictus van Nursia, 

opgetekend door zijn biograaf Gregorius  

de Grote. 
 

Anje de Heer, 25 juli 2019 
 

bron: http://www.huisvandekerkmuziek.nl/blogs 
 

* Van de redactie: het officie is de dagelijkse 

lofzang, het koorgebed van de monniken, het 

is ingedeeld in een nacht- en een dagofficie. 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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  Engelen en Kerstmis 
 

Hieronder enkele teksten die geschreven 

stonden op de engelen die u thuis gemaakt 

heeft en meegenomen heeft naar de kerk. 

Mooie, versierde engelen met bemoedigende 

woorden: 
 

‘Iedereen heeft een engeltje 

dat beschermt je dag en nacht 

bewaakt steeds al je gangen 

en houdt voor jou de wacht.’ 
 

 

 
 

‘Beschermengel,  

bode, 

boodschapper’ 

 
 

‘Een engel is iemand  

die je niet in de steek laat  

als je het moeilijk hebt’ 
 

‘Ik ben een engel van de Heer, 

daal uit de hemel tot je neer 

en breng een nieuw en mooi verhaal 

dat ik vertel in mensen taal.’ 
 

‘Hemelbode, vrede’ 
 

‘Een engel is een boodschapper van God’ 
 

‘Geluk, geloof, mooi’ 
 

‘Liefde, geloof, hoop’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een zegen voor het nieuwe jaar 
 

Scriba ds. René de Reuver spreekt een zegen 

uit voor Nederland. 
 

We kijken terug op een onstuimig jaar vol 

onzekerheid en onrust. Er is zoveel dat ons 

mensen uit elkaar drijft en tegenover elkaar 

zet. 
 

Hoe bewaar ik in deze tijd, in dit nieuwe jaar, 

vrede en rust? Hoe kan ik, met alle verschillen 

die er tussen mensen zijn, een ander tot ‘heil 

en zegen’ zijn? Ook degenen die andere keuzes 

maken dan ik? Hoe bewaar ik de kalmte en 

kom ik tot rust? 
 

Steeds meer kom ik tot de overtuiging dat het 

met drie dingen te maken heeft. 
 

Allereerst met zwijgen, de hand op de mond 

leggen en stil worden. Monniken als Thomas 

Quartier - de nieuwe Theoloog des Vaderlands 

- leren het me. Stil worden, inkeren tot mezelf, 

tot wat die ander beweegt, tot God. Wie stil 

wordt en luistert, hoort meer. 
 

Als tweede heeft het te maken met goed 

kijken. Met oog hebben voor het schone, voor 

wat die ander beweegt. Elkaar in de ogen 

kijken, zodat die ander zich gezien weet. 
 

En als derde, ten slotte, het juiste woord weten 

te horen, te overwegen en te spreken, opdat 

mensen en een hele samenleving tot hun recht 

komen. Vanuit een innerlijke rust, overtuiging 

en ruimte om bij jezelf te blijven. 
 

Zó zegene God Nederland, met allen die hier 

verblijven, gezien en ongezien. 
 

De genadige nabijheid van Jezus –  

het Kerstkind - zegene ons, 

zodat wij een beetje genadig met onszelf  

en met elkaar kunnen omgaan. 

De liefde van God, onze hemelse Vader,  

vulle ons hart, hoofd en handen,  

zodat we liefdevol kunnen zijn. 

De nabijheid van de Geest van God  

geve ons vrede en rust, in het nieuwe jaar. 

Amen 
 

Ds. René de Reuver, 

Scriba generale synode 
 

bron: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/ 
een-zegen-voor-het-nieuwe-jaar/ 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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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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