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Gezocht: nieuw redactielid
Na vele jaren het kerkblad gemaakt
te hebben, willen we graag het
stokje doorgeven. Wij zijn nog op
zoek naar een enthousiast redactielid
voor Terheijden – Wagenberg om11
keer per jaar een kerkblad te maken.
Wilt u meer weten: mail of bel ons!

Van de redactie
Het thema van de 40dagentijd 2022 is: Alles komt goed?! Op de website van Kerk in Actie staat
de volgende inleiding: ‘Alles komt goed!’. Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze
wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want
God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te
laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te
bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles
goedkomt. Doe je mee? Doet u ook mee?
De eindredactie,
Diane Breugelmans
Reina Faasen
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De Verbinding
Zondag 20 februari 2022
Achtste zondag van Epifanie

Kerkdiensten

Lage Zwaluwe
10.00 uur: ds. M. Gilhuis
Gezamenlijke dienst
(Her)bevestiging en afscheid
ambtsdragers
Diaconiecollecte: gezamenlijk diaconaal doel
2022 Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Na de dienst gemeenteberaad

Mededeling over de kerkdiensten
In de kerkenraadsvergadering op dinsdag
18 januari hebben we, naar aanleiding van
de nieuwe aanbevelingen op de website van
de PKN, besloten in beide kerken weer
fysieke kerkdiensten te gaan houden.
In Lage Zwaluwe vragen we u om iedere
week aan te melden, in Terheijden alleen
met gezamenlijke diensten. In beide kerken
mogen we weer ingetogen zingen, houden
we ons aan de 1,5 meter en dragen we
mondkapje bij binnenkomst, verplaatsingen
en bij het verlaten van de kerk. We drinken
nog geen koffie/thee. Mochten de coronamaatregelen veranderen dan krijgt u daar
bericht van via een e-mail of een brief.

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe

Zondag 27 februari 2022
Negende zondag van Epifanie
Lage Zwaluwe
10.00 uur: ds. M. Gilhuis
Terheijden – Wagenberg
10.00 uur: mw. J. van Hooijdonk - Buizer
uit Schelluinen
Diaconiecollecte: Stichting naar school in Haïti

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 06 maart 2022
Eerste zondag van de 40dagentijd
Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg
Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: mw. ds. M. Klaasse - Mesch
uit Waalwijk
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd
Na de dienst gemeenteberaad

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 West-Brabant Oost

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

Zondag 13 februari 2022
Zevende zondag van Epifanie
Lage Zwaluwe
10.00 uur: ds. W. Bisschop uit Breda
Diaconiecollecte: Kerk-TV Lage Zwaluwe

Zondag 06 februari 2022
18.30 uur: dhr. E.M.C. Orie
De collecte is bestemd voor de diaconie:
Stichting Leergeld West-Brabant Oost

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: mw. G. Bijl - Bor uit Noordeloos
Diaconiecollecte: Annahuis Breda

Zondag 27 februari 2022
18.30 uur: dhr. E.M.C. Orie
De collecte is bestemd voor de kerkvoogdij
4

De Verbinding
zoals Gabriël had gezegd en de herders hadden
gehoord, een man met een missie. Het was
ook mijn missie. Ik heb God vaak gevraagd of
er niet een andere weg was, meer begaanbaar.
Maar ik zag van dichtbij, dat liefde kwetsbaar
is en soms kwetsbaar maakt.
Ik snap het niet: wat is dat toch dat mensen
daar niet tegen kunnen, tegen de liefde. Of
omgekeerd: dat ze alles moeten uitvéchten.
Jezus kon daar niet tegen, al kon hij zich wel
vreselijk boos maken over onrecht. Dat kwam
omdat hij zag dat mensen geen oog voor
elkaar hadden, elkaar het licht in de ogen
niet gunden. Dat was voor hem de kern van
de zaak: de wereld moest op liefde worden
gebouwd.
Ja, toen Hij geboren werd, veranderde alles.
Een nieuwe toekomst ging open. Ik voelde en
hoopte dat zo. ‘Aan mij zal het niet liggen’,
dacht ik. De hoop en het verlangen groeiden in
mij naar een wereld waarin mensen in vrede
met God en elkaar leven. ‘Ik ga hem daar alles
over vertellen’, nam ik me toen voor.
Die nacht ging de wereld voor mij open en God
was tastbaar dichtbij. Ik pakte Jezus in mijn
armen, hield Hem tegen mijn hart aan. “Voel je
het, hoe mijn hart klopt voor jou?”, fluisterde
ik in zijn oor. “Ik hou van je met alles wat ik in
mij heb, lief, kwetsbaar, gezegend kind.”

Ter overweging
Terugblik op kerstochtend:

Stemmen in de kerstochtenddienst
In het vorige nummer van De Verbinding heeft
u de tekst bij ‘de Engel’ en bij ‘de Herders’ uit
de kerstochtendienst kunnen lezen. Hieronder
de teksten van Maria en van Johannes.

Maria
“De Heer wil ik dienen!”, ik hoor het me nog
zeggen. Gabriël was overtuigend. Maar weet
jij wat dat betekent, wat er allemaal achterweg komt? Welke weg je inslaat als je zegt:
“De Heer wil ik dienen?” Nee, ik kon het niet
overzien. Het was meer iets van het hart,
mijn hart, mijn gevoel en verlangen om het
verschil te kunnen maken. Om iets te kunnen
betekenen. Om te leven dichtbij God.
Ik kan je zeggen, het pakt je helemaal. Alles in
je, in mij, doet dan mee. God is niet iets voor
in het weekend of in je vrije tijd. Bij mij niet in
ieder geval. Het begon met die zwangerschap,
een raadsel. En toen Jezus geboren was, werd
het niet minder. Lucas kan daar mooi over
vertellen. Over de herders die op kraamvisite
kwamen. Ik dacht toen noch: ‘Wat doen die
hier?’ Toen ze vertelden over de engelen en de
woorden en beloften van God, toen wist ik het:
hier is iets bijzonders aan de hand, met Jezus
is iets bijzonders aan de hand. De anderen
waren alleen maar druk met het licht, de
engelen en alle toestand daaromheen. Maar
ik voelde dat er iets bijzonders was. Maar wat?
Ja, wat … als ik het had geweten. Maar goed,
achteraf praten is altijd makkelijk. Eerlijk
gezegd weet ik ook niet of ik het allemaal
had willen weten. Ik denk het niet.
Het is zoals Jezus het later kon zeggen:
“Wie de hand slaat aan de ploeg kijkt niet
achterom.” De weg met God gaan, is durven
gaan. Het woelt de grond waarop je staat om.
Het heeft mijn leven helemaal omgegooid.
Maar alleen zo kon het vruchtbaar worden voor
God. Wat het me bracht? Nou, ik ben dichtbij
mijn hart gebleven, al deed het soms zeer.
Gelukkig was daar Jozef, die lieve man.
Hij bleef achter mij staan, altijd.
Toen Jezus ouder werd, ging hij zijn weg. Wat
had ik hem graag dichtbij me gehouden. Maar
hij had de stem van God gehoord. Hij was,

Johannes
“Zo, dat is klaar. Het staat er allemaal in zoals
ik het wilde hebben.” Johannes slaat het boek
dat hij aan het schrijven is dicht: Het goede
nieuws over Jezus, een evangelie.
Alle verhalen die ik kende, heb ik opgeschreven. Vanaf het begin toen Johannes de Doper
begon te vertellen over Jezus, begon aan te
kondigen dat Jezus komen zou. En toen was
Jezus daar, toen begon Hij op te treden, toen
begon het echt: Gods nieuw begin.
Maar was er dan niets vooraf? Ik val wel
plompverloren met Johannes de Doper in huis.
Mattheüs heeft een geboorteregister en het
verhaal van de wijzen die op bezoek komen.
Lucas heeft de herders en de engelen. Moet
ik het verhaal niet inleiden, een voorwoord
schrijven, de mensen even op weg helpen,
zodat ze begrijpen waar het om draait bij
Jezus? Ja, dat ga ik doen. Ik schrijf een
proloog, een begin met daarin het verhaal
in een notendop. Een samenvatting van
wat Hij betekend heeft, waar het om draait.
Weet je, voor mij is Jezus als een weg, Hij is
waarheid, brood van leven, licht en nog veel
5
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meer. Eigenlijk is Hij net als God. Door wat Hij
zei en deed, maakte Hij alles nieuw. Ja, dat is
het, Hij is als de stem, het spreken van God,
toen de wereld begon: God riep ‘Licht!’ en het
licht was er. Jezus is net als dat roepen van
God, als een woord van God, een woord dat
schept. Ga maar na: als ik zeg boom dan zie
je een boom voor je. Het woord heeft de
kracht om leven te maken, te brengen. Ja, het
eerste wat God zei was ‘Licht’, en het was er.
Zo is Jezus het Licht in het donker van het
leven van mensen. Dat ga ik in mijn proloog
zetten. Laat Lucas dichtbij de mensen beginnen met een kind, ik start bij God met Gods
Woord: Licht want dat is Jezus voor mij. Hij is
Gods stem die leven schept. Het donker en de
dreiging schuift Hij opzij. En ook alles wat
mensen beperkt: het ‘Je mag dit niet en dat
wel’ of ‘Pas op dat je niet buiten de lijntjes
kleurt’. Welnee, God heeft ons vrijgemaakt.
Heeft ons de ruimte gegeven om creatief te
zijn met ons leven. Het leven mogelijk te
maken, verantwoordelijk te zijn. En Jezus
heeft dat zo duidelijk gemaakt: durf te leven.
Durf te leven in het Licht van God. Als je zo
leeft, dan hoef je niet bang te zijn voor het
donker. En dan zoek je het donker ook niet op.
Als je zo geraakt ben door het Licht, dan kan
het niet fout gaan, dat geloof ik. En als het
toch niet gaat? Dan kun je terugkeren naar
Gods Licht. Naar het Licht dat als een open
deur je welkom heet. Eigenlijk is het zo
simpel: als je je rug keert naar het donker,
sta je vanzelf met je gezicht in het licht.
Dat is gegeven, dat is genade. Daar draait het
om. Nou, sorry, ik laat me weer meeslepen
door wat Jezus bracht. Laat ik het maar snel
opschrijven. Ik hoop dat de mensen dan
nieuwsgierig worden en het hele verhaal
lezen en zelf ervaren hoe God in Jezus zich
heeft laten zien en zo dichtbij ons mensen was.

een spiegel voorhouden: Jezus zegt dat
mensen zijn als bomen. De soort boom herken
je aan de vruchten van de bomen. Een goede
boom breng goede vruchten voort. En een
slechte boom? En, vervolgt Hij: wie naar mij
hoort en doet wat ik zeg, is als iemand die zijn
huis bouwt op een vast fundament. Wie dat
niet doet, bouwt zijn huis op zand, een huis
dat zo ineenstort als de storm en overstromingen erover razen.
Thema van de dienst is: Als je een boom was,
welke zou je zijn en welke vruchten zou je
voortbrengen?
Zondag 27 februari
Lage Zwaluwe
Op deze zondag is het thema ‘Moed en
traagheid’. Beide zijn één van de zeven
deugden en één van de zeven hoofdzonden.
In de lezingen komen we trage discipelen
tegen die verzaken wanneer Jezus hen nodig
heeft en de vrouw die haar angsten overwint
en de moed heeft Jezus aan te spreken.

Console in de binnenstad van Utrecht:
‘Traagheid’
We lezen: Lucas 8: 40 – 50 en Mattheüs 26:
36 – 46.

Omzien naar elkaar
Bij de kerkdiensten

Goede en slechte tijden houden zich niet aan
onze kalender en dienen zich zomaar aan.
Soms ben je erop voorbereid, andere
keren wordt je er door verrast. Blij als het
goed gaat, omvergeblazen als het slechte
berichten zijn. Hoe het ook is, het is soms
goed om met anderen te delen. Praten over
hoe het met je gaat, hoe je geloof meegaat
in wat je meemaakt. Omdat we, vanwege
privacygevoelige informatie, op deze plaats
geen namen en gegevens noemen, wens ik je,
wat je situatie ook is, sterkte toe. Dat mensen
om je heen staan en God dichtbij je is. Mocht
je graag iemand spreken, neem dan contact
op met één van de ouderlingen of met mij,
ds. Marijn Gilhuis, marijngilhuis@gmail.com

Zondag 20 februari
Lage Zwaluwe
De gezamenlijke dienst op
zondag 20 februari wordt
bijzonder: we nemen afscheid
van Reina Faasen als ouderling-scriba,
Nel Groeneveld als diaken en Gerda Beek
als ouderling-kerkrentmeester. In de dienst
zullen we Kees Groeneveld verwelkomen als
ouderling-scriba en Cocky Bongers als diaken.
De lezingen in de dienst komen uit Lucas 6:
39 - 49. Het zijn woorden uit de rede die Jezus
uitspreekt nadat Hij, zoals Lucas het beschrijft,
de discipelen heeft geroepen. Woorden die ons
6
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De redenen daarvoor zijn verschillend. Eén van
de redenen – en dat kan ik nu alvast zeggen –
is dat als we het over ‘geloven’ hebben we het
hebben over iets heel persoonlijks, iets dat een
kwetsbaar deel in ieder van ons raakt. En wat
kwetsbaar is, wil je beschermen, ben je zuinig
op. En toch, áls je met iemand daarover komt
te spreken en het gesprek lukt, dan ervaren de
meeste mensen dat als verrijkend. Het is een
ervaring die mensen goed doet en ze graag
vaker zouden willen hebben.
Over dat spreken wil ik twee avonden houden
onder de titel ‘Daar zijn woorden voor’.
In deze avonden wil ik kort ingaan op de vraag
wat het zo lastig maakt om over geloven te
spreken én ik wil met jullie zoeken naar
woorden om wél over ‘geloven’ te spreken.
Dat zullen we op een creatieve manier doen –
niet alléén met woorden!
Het gaat om twee avonden:
Data:
maandag 21 en 28 maart
Tijd:
19.30 tot uiterlijk 21.00 uur
Locatie:
Ons Belang
naast de kerk in Lage Zwaluwe
Aanmelden: door een e-mail te sturen naar
marijngilhuis@gmail.com

Zwaar over de grens
Deze dagen werden we opgeschrikt door de
verhalen over seksueel grensoverschrijdend
gedrag van mannen met macht bij The Voice
of Holland. De verhalen hebben veel stof doen
opwaaien en terecht. En in deze dagen kwam
ook een rapport uit binnen de Duitse RoomsKatholieke kerk over ernstig misbruik door
geestelijken. Het kan zijn dat deze verhalen
voor mensen in ons midden herinneringen
oproepen over wat ze hebben meegemaakt.
Gebeurtenissen vol pijn en schaamte. Mocht
het zo zijn dat hierdoor behoefte ontstaan
om te praten, laat het mij, ds. Marijn Gilhuis,
weten: T: 06 – 18 31 56 90
E: marijngilhuis@gmail.com

Leren, delen en ontdekken
Een avond over de
nieuwe Bijbelvertaling
NBV21

Uit de pastorie

In 2021 is er een vernieuwde Bijbelvertaling
uitgebracht. Wat is er nu anders dan de
eerdere vertaling die de uitgave van de
zogenaamde NBG51 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 NBV21 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

Bij de voorkant:

foto: Marijn Gilhuis

De boom in de winter en Psalm 1
Een boom in de winter, onmiskenbaar.
Wachtend tot de sneeuwstorm overgaat.
Zo kunnen we ons opsluiten in onszelf – daar
zijn vele redenen voor. We wachten totdat het
voorjaar komt. Totdat de warmte en het licht
ons wakker maakt en wij volop kunnen leven,
bloeien en vrucht dragen. Daarover zingt
Psalm 1.
Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

Daar zijn woorden voor –
over wat geloven is en hoe je
erover kunt spreken
Er zijn mensen die makkelijk uit hun
woorden kunnen komen. Anderen vinden het
ingewikkeld om de juiste woorden te vinden
om iets te zeggen over wat ze beleven. Nog
moeilijker wordt het als het gaat over onderwerpen die je persoonlijk raken. En helemaal
als het gaat over ‘geloven’. Daar praten we in
het algemeen moeilijk over.

Deze boom op de voorkant tooit zich nog
met de winter, maar de kracht waarmee zij
in de grond staat, wacht op de zon die haar
zal doen bloeien, vrucht laten dragen en
schaduw laten zijn voor wie verkoeling zoekt.
Hartelijke groet,
ds. Marijn Gilhuis
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Na de rondvraag sluit Nelleke ten Haaf
de vergadering met een gedicht van
Nel Benschop:

Uit de kerkenraad

Ontvangen van de Heilige Geest

Samenvatting notulen van de
gezamenlijke kerkenraadsvergadering
18 januari 2022 (online)

Toen zij de engel Gabriël zag staan
trilden haar lippen en zij vroeg ontdaan:
“Hoe zal dat zijn? Ik heb geen man behoord”en toen hij zei: “De Heil’ge Geest zal komen,
u overschaduwen en voortaan in u wonen.”
toen boog zij: “Mij geschiede naar uw woord.”
De Geest vervulde haar; en uit haar schoot
werd Hij geboren. – God is eind’loos groot.
Zó groot, dat Hij de minste wilde zijn:
dat Hij Zijn heerlijkheid aan mensen wilde
tonen
door als een Mensenzoon bij hen te wonen
en als de Meester aller knecht te zijn.

Helma Orie opent de vergadering en heet
iedereen van harte welkom. Tijdens de
bezinning vertelt ds. Marijn Gilhuis ons een
stukje geschiedenis van onze kerken, een
gedeelte wat niet vaak wordt belicht maar
raakvlak heeft met zijn eigen geschiedenis.
Hij vertelt over het boek: ‘Het verdriet van
de zending’ met als ondertiteling: De stem
van de kinderen in Nederland, geschreven
door Freek L. Bakker. Het boek gaat over de
kinderen van zendelingen die in Nederland
verbleven terwijl hun ouders in het buitenland
werkten. Het hoorde zo: ouders bleven in het
buitenland en de kinderen gingen terug naar
Nederland als ze naar de middelbare school
gingen. Vaak omdat er geen goede scholen
waren. Om dit te rechtvaardigen werd deze
gang van zaken ook uitgelegd met behulp van
sommige Bijbelverhalen, denk aan het verhaal
van Isaak. In het boek vertellen de inmiddels
volwassen geworden kinderen wat ze destijds
hebben meegemaakt. Sommige hebben er
weinig problemen mee gehad maar anderen
hebben er wel last van gehad. Pas in 1982
werd besloten dit niet meer te doen: ouders
en kinderen te scheiden. Ds. Marijn Gilhuis
behoort tot de groep die niet achtergelaten
werd: er waren goede scholen in Brazilië.
Ds. Marijn Gilhuis steekt het lichtje aan en
gaat voor in gebed.

Namens de gezamenlijke kerkenraden,
Reina Faasen
Scriba Lage Zwaluwe
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Na het vaststellen van de agenda en het doornemen van de notulen d.d. 14 december 2021
komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Samenwerking in de regio
* Voortgang kerkdiensten e.a. bijeenkomsten n.a.v. coronamaatregelen
* Reflectie adviezen Commissie
Samenwerking
* Voortgang invulling van 20%
* Preekrooster 2023
* Ordinantiewijzigingen
- Terugblik diensten afgelopen periode
- Toelichting diensten komende periode
- Kerk in het dorp
* Vacatures beide gemeenten
* Verkiezing moderamen 2022 Lage Zwaluwe
- Mededelingen van de voorganger,
de diakenen, de kerkrentmeesters en
de ouderlingen.
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Onderwerp: Gemeenteberaad preekrooster 2023 en voortgang samenwerking
Beste gemeenteleden,
Samengaan als gemeente kent drie pijlers: spiritualiteit, gemeenschap en de gemeente in actie.
Staande op die pijlers vieren wij onze kerkdiensten. Daarin komen deze drie pijlers bij elkaar.
De diensten op zondag zijn een kernmoment voor onze gemeenten. De kerkenraden willen graag
met u in gesprek over wat u belangrijk vindt in onze kerkdiensten. We zoeken namelijk naar hoe
we vaker samen op zondag onze diensten kunnen vieren.
Op dit moment is het zo dat we de eerste en derde zondag van de maand samen vieren. De
eerste zondag van de maand in Terheijden en de derde zondag in de maand in Lage Zwaluwe.
De feestdagen proberen we ook voor een groot deel om en om te vieren, met uitzondering van
de kerstnachtdienst. Op de andere zondagen (de 2e, 4e en 5e zondag van de maand) is er een
dienst in beide dorpen.
De gedachte van de kerkenraden, met oog op verdere samenwerking tussen Lage Zwaluwe en
Terheijden-Wagenberg, is om vanaf 2023 alle diensten gezamenlijk te doen, waarbij de ene zondag
in Lage Zwaluwe gevierd wordt en de andere zondag in Terheijden. We willen dit voorstel graag
met u delen en van u horen wat u hiervan vindt. Verder zijn we benieuwd wat voor u het
belangrijkste is in de zondagochtenddienst. Niet alleen waar we vieren, maar ook wat er in en
rondom de dienst gebeurt. Wat maakt de kerkdienst aantrekkelijk? Wat spreekt u erin aan? Waar
wordt u door geraakt?
Een dienst is meer dan alleen naar een kerk gaan. Het is ook samen zingen, bidden, Avondmaal
vieren, luisteren naar de verhalen uit de Bijbel en naar hoe die verhalen ons kunnen inspireren
in deze tijd. Na de dienst is het ook waardevol om na te praten onder het genot van een kopje
koffie/thee. Rond de kerkdienst komen zo ons geloof en spiritualiteit, onze gemeenschap en
onze rol in de wereld samen.
Wij denken dat het vaker samen vieren onze gemeenten ten goede komt. We willen graag met u
hierover van gedachten wisselen. Dat kan op de volgende manieren:
1. Tijdens een gemeenteberaad na de dienst op zondag 20 februari 2022 in Lage Zwaluwe
en/of op zondag 6 maart 2022 in Terheijden.
2. U stuurt een bericht (brief of e-mail) naar ondergetekenden. Daarin geeft u aan wat u
aanspreekt en raakt in een kerkdienst. U kunt ook uw mening geven over het gezamenlijk n om
en om vieren van de kerkdiensten vanaf 2023.
Uw brief of e-mail kunt u sturen naar:
Helma Orie, Repel 2, 4926 DD Lage Zwaluwe, e-mailadres: helmaorie1@gmail.com
of
Mariëtte Verkerk, Garsdries 3, 4844 RN Terheijden, e-mailadres: mariette177@gmail.com
Het is fijn voor ons als u uw mening van tevoren schriftelijk kenbaar maakt, zodat wij er op de
juiste manier over kunnen spreken.
Met een hartelijke groet, namens de kerkenraden,
Helma Orie en Mariëtte Verkerk,
voorzitters kerkenraad
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die haar taak gaat overnemen. Het is geen
onbekende: Kees Groeneveld neemt de
taak als ouderling-scriba over, eerder was
hij diaken en voorzitter van de kerkenraad.
Reina was ook samen met Diane Breugelmans
de redactie van het kerkblad. Ook hier is een
opvolger voor gevonden. Loes van de Eijk
neemt plaats in de redactie van het kerkblad.
Ik hoop dat u uit bovenstaande heeft kunnen
lezen dat we enorm blij zijn dat Nel, Gerda
en Reina hun energie, tijd en talenten voor
de kerkenraad hebben ingezet. We zullen ze
gaan missen, maar … zijn ook heel blij dat
er opvolging voor Nel en Reina is gevonden.
Ik hou me aanbevolen om tips te krijgen voor
iemand die de kerkrentmeesters wil komen
helpen. We kunnen weer, met maatregelen,
naar de kerk. Ik hoop dat u met ons op zondag
20 februari afscheid kan komen nemen van
de vertrekkende ambtsdragers en de nieuwe
ambtsdragers (herintreders bij de kerkenraad)
welkom wil heten.

In- en uitvliegen van
ambtsdragers
Op zondag 20 februari 2022 nemen we
afscheid van drie ambtsdragers:
Nel Groeneveld 4 jaar diaken, Gerda Beek
6 jaar kerkrentmeester en Reina Faasen
8 jaar ouderling-scriba.
Nel Groeneveld is de afgelopen 4 jaar met
veel creativiteit en energie diaken geweest.
Ze heeft daarnaast haar opleiding voor het
leiden van begrafenisdiensten voltooid en
heeft al diverse uitvaarten begeleid, verder
heeft ze haar baan in een verpleeghuis.
Gelukkig is er voor haar een opvolgster
gevonden die al eerder diaken is geweest en
zodoende wordt Cocky Bongers op 20 februari
herbevestig als diaken. Gerda Beek heeft
zich als kerkrentmeester de afgelopen 6 jaar
ingezet. Zij heeft nauwgezet en geduldig
heel veel werk verricht om het LRP (Leden
Registratiesysteem Protestantse Kerk) goed
na te lopen en weer up to date te krijgen.
Het ledenbestand, de solidariteitskaslijst,
kerkbladledenlijst, begraafplaatslijst … alles
is nagelopen en bijgewerkt. Het was vaak
een ‘monnikenklus’. Gerda heeft gelukkig
toegezegd, op de achtergrond, het LRP nog
bij te willen houden. Een opvolger voor
Gerda hebben we helaas nog niet gevonden.
Reina Faasen heeft zich de afgelopen 8 jaar
een ware scriba getoond, een duizendpoot.
Reina had geen betaalde baan, maar ik denk
dat we hebben kunnen constateren dat ze
voor meer dan 100% aan het werk was als
ouderling-scriba. Ze heeft een ‘moeilijke,
drukke periode’ meegemaakt. Tijdens de
ziekteperiode van onze vorige predikant bleek
haar kracht en inzet. Ze bezocht de predikant
wekelijks en onderhield alle papieren die het
ziekteverlof met zich meebracht. Ze nam ons,
zeker mij als voorzitter, veel werk uit handen.
Het regelen van gastpredikanten gedurende
de twee jaar van het ziekteverlof en nog heel
veel van wat erbij kwam kijken, het werd
allemaal (als vanzelfsprekend!) gedaan. Hierna
kregen we de vacature en sollicitatieprocedure
voor een predikant wat resulteerde in de komst
van onze huidige predikant Marijn Gilhuis.
Alsof dit nog niet genoeg werk was kregen
we ook te maken met het coronatijdperk.
Ook hier was onze scriba weer de spil om het
nieuws, de wet- en regelgeving bij te houden,
het informeren van de gemeenteleden over
wel/niet naar de kerk te kunnen gaan, et
cetera. Het mag duidelijk zijn: we zullen haar
onvermoeibare en attente inzet gaan missen!
Gelukkig is er een gemeentelid gevonden

Helma Orie
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Agenda
februari 2022
08

Gezamenlijk
moderamen

19.30

nog niet bekend

15

Gezamenlijke
kerkenraad

19.30

nog niet bekend

21

kerk
schoonmaken

09.00

Lage Zwaluwe

23

Een avond over
de nieuwe Bijbelvertaling NBV21

19.30

Ons Belang
Lage Zwaluwe
zie pagina 7

Wekelijks Bijbellezen op donderdagochtend
van 09.00 – 10.00 uur in de consistorie te
Lage Zwaluwe.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Gesprekkring SAMEN
Ook wij gaan weer van start, u vindt de data
op de website sameninhetwittekerkje.nl.
SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie

We ontmoeten u graag!
Aanmelden kan dan via:
E: edwin@edwinvonk.com of
T: 06 - 52 04 68 06
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Meer informatie:
www.sameninhetwittekerkje.nl

- In onze vieringen
krijgt u het campagnefilmpje over het
hoofdproject van de
40dagentijdcampagne
in Libanon te zien. Dit
filmpje overgaat over vier jongeren
die opgevangen worden in Manara en
daar veel steun aan hebben (gehad).
- Voor de kinderen of voor de hele
gemeente komen er weer spaardoosjes.

Een hartelijke groet, Edwin Vonk
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Mededelingen Diaconie
Kerk in Actie –
40dagentijd 2022:

Collecte zondag
06 februari en
20 februari
Gezamenlijk diaconaal
doel 2022 Stichting
Leergeld

Alles komt goed?!
In de 40dagentijdcampagne staat iedere week
een ander project op het collecterooster. Het
paasproject: Manara, Kansen voor jongeren
in een achterstandswijk in Beiroet, Libanon,
is het hoofdproject van de campagne en daarmee ook het spaardoel van de vastenactie die
aan de campagne is gekoppeld.

In februari staat de Stichting Leergeld twee
keer op het collecterooster van de gezamenlijke diensten. Daarmee maakt de diaconie van
onze beide gemeenten al duidelijk dat dit het
gezamenlijke diaconale doel van 2022 is en
dat het zinvol is om deze Stichting te steunen.
Kinderarmoede blijft hardnekkig. Nog steeds
leeft in ons rijke land 1 op de 12 kinderen in
armoede. Ouders hebben te weinig geld om
eten, drinken of kleding te kopen. Kinderen
kunnen geen lid worden van een (sport)club,
ze kunnen niet mee met het schoolreisje of
er is geen geld om hun verjaardag te vieren.
Vaak hebben ouders met geldproblemen last
van stress wat ervoor kan zorgen dat de
kinderen zich ook niet lekker voelen. Armoede
kan allerlei oorzaken hebben. Ouders hebben
geen werk (meer) of ze werken wel maar
verdienen te weinig. Dit heeft invloed op
de gevoelens van de kinderen die zich soms
schamen, zich zorgen maken en bang zijn
voor de toekomst. Kinderen kunnen er niets
aan doen dat hun ouders geldproblemen
hebben, de ouders zelf vaak ook niet. Als
de ouders aanbellen bij de gemeente worden
ze regelmatig doorverwezen naar Stichting
Leergeld. Ook via de school van de kinderen of
de huisarts worden de ouders gewezen op het
bestaan van Stichting Leergeld en daar kunnen
deze ouders eventueel ook zelf contact mee
opnemen. Als diaconie werken we regelmatig
samen met de Stichting Leergeld, bijvoorbeeld
met de Vakantietassen-actie van vorige zomer.
Armoede zou niet meer moeten bestaan in dit
land en in onze gemeente. Mw. Astrid Hessels
is de regio coördinator van Leergeld Drimmelen. Als het weer mogelijk is, nodigen we
Astrid zeker eens uit om in de zondagse viering
iets te vertellen over ‘haar’ Stichting Leergeld.

Wat kunnen we als
gemeente(leden) doen?
- We doen vanzelfsprekend mee
aan de vastenactie, hiervoor
worden vastenactiekaarten besteld. Met
deze kaarten kan iedereen zelf bepalen hoe
zij/hij wil vasten. De opbrengst is bestemd
voor het jongerenproject Manara in Beiroet,
Libanon. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp en
vaktrainingen voor betere kansen op de
arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen ze elkaar
in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een
partijtje tafelvoetbal of air-hockey.
- We bestellen de inspirerende 40dagentijdkalender om elke dag met gebeden,
gedichten en korte meditaties toe te
leven naar Pasen.
- Elke week in de vastentijd kunt u
deelnemen aan een sobere maaltijd.
In Terheijden plannen we die op vier woensdagen in de 40dagentijd, te beginnen op
woensdag 2 maart in het Witte Kerkje.
Aanvang 17.30 uur. Aanmelden is wel
nodig in verband met de boodschappen.
In Lage Zwaluwe wordt ook gekookt maar
op dit moment zijn dag en plaats nog niet
bekend.
- Elke zondag in de vastentijd zullen we
‘Liturgisch schikkingen’ voor de vieringen in
onze beide kerken maken, evenals voor de
diensten in de Stille Week en voor Pasen,
om u als gemeentelid te betrekken bij het
jaarthema ‘Van U is de toekomst’ en het
thema ‘Alles komt goed’.
- Doe mee met de paasgroetenactie.
In samenwerking met Amnesty International
kunt u weer kaarten schrijven naar gevangenen in Nederlandse en buitenlandse
gevangenissen.
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Terheijden
Collecte zondag
27 februari
Stichting naar school
in Haïti

Lage Zwaluwe
Collecte zondag
13 februari
Kerk-TV

Marijke Zaalberg zette in 1995 voor het eerst
voet op Haïtiaanse bodem. Vier jaar later
startte zij een schooltje in een gehuurd huis,
niet ver van de hoofdstad Port-au-Prince.
Een jaar later was de school al te klein en
verhuisde Marijke met de kinderen naar een
oud, houten kerkje in de bergen rond de
hoofdstad. In 2007 betrokken de kinderen de
school die met hulp van Nederlandse donateurs
is gebouwd in KaBlain, een dorp in de bergen
ten zuiden van Port-au-Prince. De School
kreeg de naam ‘École le Soleil de Hollande’
(Hollandse School de Zon). De school geeft
onderwijs aan de allerarmste kinderen. De
ouders dragen bij aan het onderwijs van hun
kinderen door schoolgeld te betalen maar ook
als zij dat niet kunnen krijgen de kinderen toch
les. Alle kinderen hebben recht op onderwijs en
ze hebben recht op hoop voor de toekomst. Als
gevolg van de pandemie kwamen er het
afgelopen schooljaar minder kinderen naar
school. De ouders die door de armoede het
schoolgeld niet meer kunnen betalen, schamen
zich daarvoor en houden hun kinderen thuis.
De gevolgen hiervan zijn groot voor de
kinderen. Want ze missen school en goed
onderwijs. Als er thuis geen geld is om eten te
kopen, krijgen de kinderen op school tenminste
wel een maaltijd.
Inmiddels is de school meegegroeid met de
kinderen en naast de basisschool is er nu ook
een middelbare school. Met steun van het
Ministerie van Educatie mag de École Soleil
de Hollande meedoen aan een pilot om deze
middelbare scholieren, buiten de reguliere
vakken om, ervaring op te laten doen op het
gebied van de agrarische sector, recyclen van
materialen, muziek, kunst en sport. Dat geeft
hen een grotere kans op een betere toekomst.
Raakt dit verhaal u? Mij wel. In de jaren
zeventig werkte ik als verpleegkundige in Haïti.
Toen al het armste land op het westelijk
halfrond. En nu? 50 jaar later is de situatie nog
ongewijzigd. De school was er nog niet in
1971-1972 maar ik ken de prachtige omgeving
van KaBlain. Ik steun deze stichting ‘Naar
School in Haiti’ dan ook al jaren en ik nodig u
van harte uit hetzelfde te doen.

Velen van ons hebben vanaf zomer 2021 de
kerkdienst kunnen volgen via de streaming.
Zo kunnen we toch thuis deze diensten volgen.
Het spreekt voor zich dat deze uitzendingen
kosten met zich meebrengen. We vragen
daarom via deze collecte een bijdrage van u
allen om dit werk financieel te ondersteunen.
De uitzending van Kerk-TV blijft bestaan ook
na de ‘covid19’-tijd.
U kunt uw bijdrage ook storten op het
banknummer van de diaconie Lage Zwaluwe
onder vermelding van bijdrage Kerk-TV
Terheijden
Collecte zondag
13 februari
Annahuis Breda
Het Annahuis is een laagdrempelige
ontmoetingsplek in Breda, op de hoek van de
Haagweg en de Tramsingel. 27 jaar geleden
opgericht, toen de Annakerk gesloten werd en
men de pastorie voor de wijk wilde behouden.
Het is een plek waar iedereen gezien wordt,
waar mensen tot rust mogen komen en
aandacht krijgen.
Iedereen is er welkom. Er komen allerlei
bezoekers op de inloop voor koffie/thee,
de krant, gezelligheid en een luisterend oor.
Op donderdagmiddag is er het ‘inloopatelier’,
waar mensen schilderen of op andere manieren
creatief bezig zijn. Mensen kunnen ook in het
Annahuis terecht voor hulpvragen wanneer ze
te maken hebben met bijvoorbeeld armoede,
verslaving, psychische problemen of (dreigende) dakloosheid. Of ze bellen aan met de vraag
of ze wat brood mee kunnen krijgen, en misschien ook een pot jam of pindakaas? Twee
keer per week is er na de inloopochtend een
warme maaltijd, door vrijwilligers klaargemaakt. Hiervoor wordt € 2,50 gevraagd. Wie
geen inkomen heeft, eet gratis mee. Er wordt
ook nogal eens ‘op de pof’ meegegeten, wat op
basis van vertrouwen vrijwel altijd mag. Eten
dat over is, wordt in bakjes in de diepvries
gedaan en meegegeven aan mensen die het
goed kunnen gebruiken. Behalve eten worden
geregeld ook slaapzakken, tenten en toiletartikelen gevraagd. Of reiskosten door iemand
die werk heeft gevonden, maar geen geld om
ernaar toe te reizen. Om dit werk voor mensen
in een kwetsbare positie mogelijk te maken, is
uw bijdrage in de collecte van harte welkom.
Alvast hartelijk dank!

Wat kunt u doen?
* Voor € 37,50 per maand
steunt u een kind om naar
school te gaan via het
HaitiKidz Support Plan.
* Voor € 30,00 krijgt een
gezin een voedselpakket en groentezaden.

Wietske Brenters
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* Voor € 25,00 per jaar wordt u ‘Vriend’ van
de Stichting.
* Voor € 20,00 per jaar krijgt een kind elke
3 maanden een nieuwe tandenborstel, elke
maand een tube tandpasta en eenmalig een
nagelknipper.
* Van 16 - 24 juli kunt u meedoen aan de
Ride on Education voor de Stichting: een
sponsorfietstocht van Koblenz naar Hoek
van Holland. Iedereen die meedoet zal ik,
Inge Berendsen, sponsoren. Beloofd!

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.

Helpt u mee om alle collecten tot een
succes te maken? Hartelijk dank!

… 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

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

Bloemengroet
Terheijden - Wagenberg

Deze worden ook na iedere online viering
getoond. U mag natuurlijk ook uw collectebonnen inleveren bij één van de diakenen.
Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite en
bijdrage!

Iedere zondag staat er een mooi boeket
bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop
van de kerkdienst worden de bloemen als
groet, namens de kerk, naar één van onze
gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar
aanleiding van een verjaardag van gemeenteleden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere
gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden
ook regelmatig extra bloemen bezorgd.
De bloemen worden iedere week geschonken
door gemeenteleden.

Namens de gezamenlijke diaconieën,
Inge Berendsen en Annie Meijer

Begroting 2022

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

In de kerkenraadsvergadering op dinsdag
14 december werd de begroting van het
college van diakenen voor 2022 besproken
en goedgekeurd. De begroting 2022 is terug
te vinden op de website van onze gemeente:
www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl
onder het kopje ‘Anbi en Financiën’.
Indien er vragen zijn naar aanleiding van de
begroting 2022 dan kunt u bellen of mailen
met Gonny van Steeg: 06 - 44 44 85 01 of
repel1@ziggo.nl

Mededelingen College
van Kerkrentmeesters

Helaas: geen
vakantieweek Nieuw Hydepark

Actie Kerkbalans 2022
Op het moment van schrijven van dit stukje is
de Actie Kerkbalans in beide gemeentes nog in
volle gang. De toezeggingsformulieren komen
binnen en we zijn hoopvol dat u allen wilt
bijdragen aan de instandhouding en toekomst
van het werk van onze kerken in Lage Zwaluwe
en Terheijden - Wagenberg. De kerk is een
bron van inspiratie, hoop, omzien naar elkaar
in de gemeenten en mensen dichtbij en ver

Met pijn in het hart heeft de werkgroep
besloten om de vakantieweek niet door te
laten gaan. De gasten die zich al hadden
opgegeven, zijn allemaal geïnformeerd
middels een brief. De werkgroep is nog in
overleg om de vakantieweek later in het
jaar te kunnen organiseren.
Nel Groeneveld
14
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Terheijden – Wagenberg

weg. We hopen van harte dat u daadwerkelijk
wilt bijdragen.
Dank u wel daarvoor, namens de Colleges
van Kerkrentmeesters van de Protestantse
Gemeenten Lage Zwaluwe en 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

Lage Zwaluwe
Begroting 2022
In de kerkenraadsvergadering op dinsdag
14 december werd de begroting van het
college van kerkrentmeesters voor 2022
besproken en goedgekeurd.
De begroting 2022 is terug te vinden
op de website van onze gemeente:
www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl
onder het kopje ‘Anbi en Financiën’.
Indien er vragen zijn naar aanleiding van de
begroting 2022 dan kunt u bellen of mailen
met Dick van der Eijk: 06 – 34 46 36 86 of
dvandereijk@casema.nl

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Annette Houtekamer
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Stichting Vrienden van DHAN

Collectebonnen

Als gevolg van COVID-19 werden in december
de scholen weer gesloten in de regio waar de
bijlesactiviteiten plaatsvinden.
De leraren zijn contact blijven houden met de
kinderen en de gezinnen waar zij in leven.
Met regelmaat zijn vitaminepreparaten en
mondkapjes uitgereikt en hebben de kinderen
de preparaten onder begeleiding ingenomen
zoals u op de foto’s hieronder kunt zien.

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij
fam. van der Eijk, Schoven 3.
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 bankrekening van het College van Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0126 7069 56
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke
diensten in Terheijden worden gebruikt.

Ook zijn de kinderen regelmatig gewogen en
is vastgesteld of ze bloedarmoede hebben. De
meeste kinderen hebben veel gewicht verloren,
ondanks de aanvullende voedselhulp die is
verstrekt. Daarom wordt nu nog meer dan
voorheen extra voorlichting aan de ouders
gegeven over het geven van extra nutriënten
aan de kinderen en wordt gecontroleerd of de
kinderen deze ook echt krijgen van de ouders.
Daarnaast worden nog meer dan voorheen
huisbezoeken afgelegd zodat alle kinderen
ook echt worden gezien.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Dick van der Eijk
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De Verbinding
Voor deze jongen genaamd
Narayanan kwam de hulp nog
net op tijd. Hij zit op dezelfde
lagere overheidsdorpsschool
in Pudupatti als veel van de
bijleskinderen, maar hij was
nog niet in beeld bij DHAN
en kwam nog niet naar deze
bijlessen. Zijn ouders reizen
rond als waarzeggers, maar
nu met COVID-19 is rondreizen
verboden. Als gevolg daarvan
zijn er geen inkomsten en wat er aan geld is
wordt uitgegeven aan medicijnen voor moeder
die meerdere gezondheidsproblemen heeft.
Narayanan heeft moeilijkheden om contact
te maken en heeft lichamelijke en geestelijke
beperkingen. Hij is 11 jaar oud, maar kan
nog niet lezen of schrijven. Hij krijgt nu een
op een aandacht van de leraar van DHAN
sinds november en ook extra voeding.
Hij begint nu letters te herkennen, maar
zijn gezondheid blijft nog achter en hij heeft
problemen om leeftijdsgenoten te begrijpen.
Ook heeft hij heeft nog veel extra nutriënten
nodig. Deze foto werd genomen op 25 november 2021. Wij hopen dat u blijft helpen om
DHAN in staat te stellen deze kinderen een
kans te bieden. Dank u wel, uw bijdrage
klein of groot wordt heel erg gewaardeerd.

Muziek Rubriek
Heilige Herrie –
God en geloof in popmuziek
Corjan Matsinger heeft een playlist op Spotify
met de naam 'Heilige Herrie-Prayers Up'.
Daarop staan 113 nummers die gaan over God
en geloof. Nummers die iets hebben van een
gebed. Inspirerend als je ervan houdt.
Matsinger heeft een zeer divers palet aan
liedjes en is daarom zo boeiend. Ik ben er nog
lang niet helemaal doorheen, maar er zitten
mooie pareltjes in, zoals het nummer 'Where is
the love' van de Black Eyed Peas: waar is de
liefde gebleven op de aarde? Een lied uit 2003,
dat niet aan actualiteit heeft ingeboet: de
internationale dreiging in Oekraïne en het
grensoverschrijdend gedrag van een aantal
mannen bij The Voice of Holland zijn treurige
voorbeelden dat mensen elkaar niet meer als
mensen zien.
ds. Marijn Gilhuis
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Namens Stichting Vrienden van DHAN,
Annette Houtekamer voorzitter, Diny Fockens
secretaris, Corné de Jonge penningmeester
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 februari de
brieven thuisbezorgd.
Inge Berendsen,
contactpersoon Amnesty International
Werkgroep Drimmelen
E - ingemade@ziggo.nl
T - 0162 - 670 500
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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Algemene informatie

Lage Zwaluwe

Terheijden – Wagenberg

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

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

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

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

Bankrekeningnummers:

Bankrekeningnummers:

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

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

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

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

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

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

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

COLOFON
Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten:
Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg
Het kerkblad verschijnt 11x per jaar
Kopij maartnummer 2022 inleveren vóór 20 februari 2022
bij een van de redactieadressen - zie pagina 2
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