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Van de redactie
De 40dagentijd is een ‘wandeling’ op weg naar Pasen, dit jaar aan de hand van de zeven werken van
barmhartigheid. We worden uitgedaagd om tijdens deze ‘wandeling’ ons te bezinnen op wat gaat
komen. ‘Alles komt goed?!’ is het thema tijdens deze ‘wandeling’. Wat kun je hiermee? Voor veel
mensen is het moeilijk te geloven dat alles goed komt. Toch zijn er woorden van hoop: God wandelt
met ons mee en vraagt ons te leven in het geloof dat alles goed komt!
De eindredactie,
Diane Breugelmans en Reina Faasen
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De Verbinding
Zondag 27 maart 2022
Vierde zondag van de 40dagentijd

Kerkdiensten

Lage Zwaluwe
10.00 uur: mw. ds. M. Meijer uit Wagenberg
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd

Meerijden gezamenlijke kerkdiensten:
- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar
Lage Zwaluwe, neem dan contact op met
Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320.
- 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.

Terheijden – Wagenberg
10.00 uur: ds. T. van Prooijen uit Breda
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd

Zondag 03 april 2022
Vijfde zondag van de 40dagentijd

Zondag 06 maart 2022

Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg

Eerste zondag van de 40dagentijd

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

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Diensten in de Ganshoek

Zondag 13 maart 2022

Lage Zwaluwe

Tweede zondag van de 40dagentijd

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

Lage Zwaluwe
10.00 uur: commissie eredienst
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd

Zondag 20 maart 2022
18.30 uur: ds. M. Gilhuis
Viering Heilig Avondmaal
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. E. Fockens uit Terheijden
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd

Zondag 20 maart 2022

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Derde zondag van de 40dagentijd
Lage Zwaluwe
10.00 uur: ds. M. Gilhuis
Gezamenlijke dienst
Viering Heilig Avondmaal
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd

Ter overweging
Stilte, wachten en de 40 dagen
voor Pasen

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe

Enkele gedachten bij o.a. Lukas 6: 12 en 13

In ons leven kan het soms een drukte van
belang zijn. Taken, verplichtingen, hobby’s,
afspraken, mensen aan wie je wilt denken,
voornemens die je wilt volbrengen. De tijd is
soms te kort. Anderen ervaren misschien dat
ze zeeën van tijd hebben, tijd die ze maar
moeizaam kunnen vullen. En veel anderen
schommelen tussen deze twee uitersten.
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De Verbinding
Om je heen zie je misschien anderen voorbijvliegen, het druk hebben. Aan weer anderen
ga jij voorbij zonder te merken dat zij niet zo
snel gaan. Tijd is zo een bijzonder iets is onze
ervaring. Soms gaat het snel, dan weer traag,
is het vol en dan weer leeg. In de loop van het
jaar is er een periode die bijzonder is, waarin
het is alsof de snelstromende beek van de tijd
uitmondt in een groot meer en alles vertraagt.
Een meer van tijd, van 40 dagen. We worden
in deze tijd uitgenodigd om even stil te staan
bij ons leven. Ons leven als mens, als gelovige,
als onderdeel van de gemeente. In deze tijd
kun je even stil staan en stil zijn. Even stilte.

niet veranderen kan, om vreugde te ervaren
bij wat vreugde geeft, om verwonderd te zijn
over de schoonheid die het leven ook in zich
kan hebben. Dit Stil zijn, dat Wachten krijgt
dan de klank van waken, van alert zijn voor
wat je leven richting geeft.
Op zijn weg zocht Jezus zo nu en dan de
stilte op om te bidden, om dichtbij zichzelf
en God te komen. En zo zag hij telkens weer
zijn weg voor zich. Ook hij had dat ritme nodig
van actie, stilte, wachten, bidden, verder gaan.
Ds. Marijn Gilhuis

“Stilte? In mijn hoofd is het een drukte van
belang. De ene gedachte na de andere. Hoe
moet het met dit en ik moet nog dat? En als
’t niet lukt? Vragen komen op en kunnen me
de slaap ontnemen.”
“Stilte? Mijn hoofd is soms een doos vol met
watten. Ik kan geen wijs worden uit alles wat
op me afkomt. Ik word er onzeker van. Waaraan heb ik houvast? Niet één heldere gedachte
blijft hangen. Iets zinnigs bedenken? Ik weet
niet hoe het zou moeten.”
“Stilte? Verhalen en nog eens verhalen
komen in me op bij iedere vraag die ik mezelf
stel. ‘Hoe heeft het zo ver kunnen komen?’
Ik zie de weg naar dit moment: gisteren,
eergisteren tot jaren terug. Er is tijd genoeg
om verhalen op te diepen.”
“Stilte? Er ligt zoveel dat nog moet en
mooie dingen die ik nog wil. Ik kom tijd te
kort. Ik weet echt niet hoe vaart te minderen.”
“Stilte? De muren komen op me af. Ik vecht
om te overleven. Blij als ik even iets heb.
Lawaai en reuring wil ik!”
“Stilte? Ja. Rust, eindelijk rust. Even
nergens aan hoeven denken, alsof ik even
dobber op rustig water. Mijn hoofd maak ik
even leeg. Het lukt me om alles stil te zetten,
al is ’t maar voor even. Ik zie wel wat er komt.
Ik wacht rustig af.”

Bij de kerkdiensten
De zondagen in deze maand vallen binnen
de 40dagentijd. Dat is de tijd waarin we ons
voorbereiden op Pasen (daarover in het
volgende nummer). De rode draad op deze
zondagen komt uit het project van de diaconie
waarin ‘de Zeven Werken van Barmhartigheid’
centraal staan. Op de site van de PKN kunt u
er ook meer over lezen:
www.protestantsekerk.nl/verdieping/over-dezeven-werken-van-barmhartigheid/
De gastvoorgangers hebben de vrijheid om zelf
een lezing te kiezen. Mogelijk sluiten ze aan bij
het diaconale thema. De diaconie zal in de
diensten telkens het diaconale doel van die
zondag onder uw aandacht brengen.
Ds. Marijn Gilhuis

Zondag 13 maart
Lage Zwaluwe

Het thema voor de 40dagentijd 2022 is
‘Alles komt goed?!’. Kerk in Actie omschrijft
dit thema als volgt: ‘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.

Wachten en stil zijn, is bij iedereen anders. In
het leven is het soms lastig om stil te staan bij
zaken die ertoe doen. Maar misschien heb je
wel te veel tijd en zou je graag die tijd meer
vullen. De 40 dagen voor Pasen kunnen ons
uitnodigen om even stil te staan, bewust te zijn
van hoe we de tijd, ons leven en ons geloof
ervaren en beleven. Deze tijd kunnen we op
allerlei manieren gebruiken: om plannen te
maken, om te rusten van inspanningen, om in
kringetjes te lopen, om niets te doen. Als het
je lukt om in deze periode tijd te nemen, dan is
dat kostbare tijd. Kostbaar in de zin dat je de
tijd goed kan inzetten ten dienste van het
leven zelf. Ten dienste van wat je nodig hebt
om dichtbij je bron te zijn, om te helen wat
gebroken is, om afstemming te zoeken bij wat

Met het thema ‘Alles komt goed?!’ wordt
een verbinding gelegd met de zeven werken
van barmhartigheid. Deze werken worden in
de 40dagentijd nader belicht. Tijdens de dienst
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De Verbinding
op zondag 13 maart staat de barmhartigheid
‘De zieken bezoeken’ centraal. Als leidraad
voor de dienst is gekozen voor het verhaal uit
Lucas 5: ‘Genezing en vergeving van zonden’.
Vier mannen gaan met hun verlamde vriend op
zoek naar Jezus. In de dienst proberen wij dit
verhaal te vertalen naar vandaag de dag. Hoe
gaan wij om met de barmhartigheid ‘De zieken
bezoeken’, hoe sta ik er zelf in en hoe helpt
het geloof mij hierbij? De Vlaamse psycholoog
Manu Keirse omschrijft ziekenbezoek met de
titel van één van zijn boeken als ‘aarzelen aan
de deur’. Met andere woorden, bezoeken met
respect en schroom, met voorzichtigheid en
gelijktijdig ook met durf en hart en ziel.
De zieken bezoeken is in stilte durven gaan …
is de mond durven houden. Het is zwijgend in
de onmacht durven staan, wetend dat er voor
eenzaamheid, gekwetst en ziek zijn, geen
sluitende, pasklare antwoorden, laat staan
oplossingen bestaan. Het is soms zwijgend,
soms strelend, maar altijd vanuit het hart
getuigenis geven en getuige zijn van Gods
zorg, Gods nabijheid, Gods vrede. De zieken
bezoeken is … erop vertrouwen dat je, in je
bezoek daar niet alleen staat of zit, maar dat
God je metgezel is. Het is vertrouwen ook dat
Hij je gepaste woorden (of stiltes) geeft. Wij
hopen tijdens de dienst van zondag 13 maart
tezamen met u de kracht en zegen te mogen
ontvangen om invulling te kunnen geven in
ons dagelijks bestaan aan de barmhartigheid
‘De zieken bezoeken’.

Omzien naar elkaar
In onze gemeente weten we van gemeenteleden die moeilijke of spannende tijden
doormaken omdat zijzelf of hun naasten
kampen met een kwetsbare gezondheid.
Onderzoeken, behandelingen, wachten of
de behandeling aanslaat, werken aan herstel,
zorgen voor een naasten: dat zijn allemaal
zaken die op je schouders kunnen drukken
en waarvan je wakker kan liggen. Weet dat
we meeleven en meeleven willen. Vanwege
de wet bescherming van persoonsgegevens,
plaatsen we in deze rubriek geen naam en
toenaam. Veel mensen zijn al in beeld van
onze pastorale en diaconale teams, andere
niet. Laat ons weten als je het op prijs stelt
dat iemand langs komt of contact opneemt.
Hoe dan ook: onze gedachten en gebeden
gaan uit naar hen die moeilijke of spannende
tijden doormaken.
Namens de kerkenraden,
Ds. Marijn Gilhuis

Leren, delen en ontdekken
Daar zijn woorden voor

Namens de Commissie Eredienst,
Erik Orie

- 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. 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

Zondag 20 maart
Lage Zwaluwe

Zondag 20 maart zal ik voorgaan in een
gezamenlijke dienst waarin we, sinds lange
tijd, het Avondmaal zullen vieren. We lezen
Lucas 13: 1 - 9. In deze lezing komt de vraag
naar het waarom van het lijden naar voren.
Jezus’ antwoord verbindt hij met een oproep
om waakzaam te zijn en de wijngaardenier
uit de gelijkenis, die Jezus vertelt, zoekt naar
wat groei bevordert. De bezinning op wat ons
doet groeien, past bij deze 3e zondag van de
40dagentijd met de naam ‘Oculi’ (ogen).
Deze naam komt uit vers 15 van Psalm 25:
‘Ik houd mijn oog gericht op de Heer’.
Het werk van barmhartigheid volgens het
thema van de diaconie is: ‘Naakten kleden’.
Het wordt een dienst met verschillende
lijnen, die elkaar ontmoeten in het thema:
‘Waar groeien we van?’
Ds. Marijn Gilhuis
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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

denken of om met iemand over in gesprek
te gaan of om te lezen na het eten. Hoewel
ze kort zijn en makkelijk weglezen, zijn ze
compact en veelzeggend. Ze geven op een
open, eerlijke wijze stof tot nadenken over
hoe wij ons geloof (en twijfel) kunnen ervaren.
Aan het slot geeft hij een samenvatting van
zijn weg en het motto van zijn boek. De Jong
schrijft: ‘Mijn geloof in U steunt op ervaringen
van U. Het gaat niet alleen om die van mij,
maar ook om die van anderen. En ik weet
het: aan ervaringen kleven subjectiviteit,
psychologische invloeden, beperkingen en
misvattingen. Desondanks ben ik zo vrij om
mijn ervaringen te vertrouwen, evenals de
door de eeuwen beproefde geloofservaringen
van generaties voor mij. Ik waag het ermee.
De eerlijke religieuze denker is als een koorddanser. Hij loopt, naar het schijnt, bijna alleen
maar op lucht. Zijn bodem is de smalste die je
kunt voorstellen. En toch kan je er werkelijk op
lopen (Ludwig Wittgenstein).’

Gelezen
#protestant
Het oogt vlot, leest goed weg
en staat vol verhalen van
mensen en gemeenten die
in onze kerken aan het werk
zijn: over hoe jongeren bij de kerk te
betrekken – citaat: ‘Met de kerk hebben
ze niet zoveel maar veel jongeren zijn wel op
zoek naar zingeving. Hoe kan de kerk daarop
inspelen?’; over het diaconale project in
Libanon in de 40dagentijd: we collecteren voor
het jongerencentrum Manara dat een veilige
plek wil zijn voor jongeren; over racisme en
slavernij en de rol, ooit, van kerken hierbij.
En nog veel meer onderwerpen komen zo
voorbij. Het zijn verhalen die inspireren,
aan het denken zetten en een gevoel van
verbondenheid met onze kerken geven.
#protestant is aangekondigd als: het
vakblad voor werkers in de Protestantse Kerk
en komt vier keer per jaar uit. Het blad is
gratis verkrijgbaar. Je kunt je er gratis op
abonneren. Een email naar:
abonnementen@protestantsekerk.nl of bellen
met 030 - 88 01 880 volstaat. En ik zeg erbij:
ook als je niet (meer) werker in de kerk bent
is het een mooi blad om te lezen.

Stephan de Jong, Bent U dat, God?
uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2016.

Uit de pastorie
Over de voorkant
Op de voorkant en hieronder in het klein
ziet u het kunstwerk: ‘The works of Mercy’
van Jen Norton (2016). Zij is een kunstenaar
die het als kind maar moeilijk vond om met
mensen te communiceren, maar in schilderen
en beelden een taal vond om zich tot de wereld
om haar heen te verhouden. Ze maakt kunst
geïnspireerd door haar geloof. Ze is thuis
in de katholieke traditie. Ze hoopt met haar
schilderijen de stille kracht van ons hart
aandacht te geven en wijsheid, dienstbaarheid, stilte en barmhartigheid te verspreiden.
De liefde als keuze, die we maken, te onderstrepen. Veel meer over haar werk kun je
lezen en zien op haar website:
www.jennortonartstudio.com

Bent U dat, God?
Stephan de Jong, predikant,
verhalenverteller en beeldendkunstenaar, geeft in zijn boek
Bent U dat God? in 40 (zeer)
korte stukjes rekenschap van zijn
geloof. Hij gaat in gesprek met de lezer of met
God als zijn stukje de vorm van een gebed
krijgt en dan weer met zichzelf. Hij staat stil
bij wat hij ervaart en hoe dat zijn geloof voedt.
In deze gesprekken toetst hij zijn ervaring met
de argumenten die geloof tegenspreken. Zo
toetst hij gaandeweg zijn eigen geloofservaring. Hij zijn mooie stukjes om te over-

Hartelijke groet,
Ds. Marijn Gilhuis

‘The works of Mercy’ by Jen Norton

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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Agenda

Uit de kerkenraad
Samenvatting notulen van de
gezamenlijke kerkenraadsvergadering
dinsdag 15 februari 2022

maart 2022

Het kaarsje thuis wordt door ds. Marijn Gilhuis
aangestoken. Ds. Marijn Gilhuis vertelt naar
aanleiding van het boek ‘Bent u dat God?’
van Stephan de Jong. In het boek worden
overpeinzingen beschreven die op Godservaringen berusten en die je niet zomaar even
onder woorden brengt. Ad Verdoorn is namens
de commissie samenwerking aanwezig en geeft
een samenvatting van de adviezen aan de
kerkenraad. Na het vaststellen van de notulen
van 18 januari 2022 komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
- Samenwerking in de regio
- Terugblik op de diensten in de afgelopen
periode
- Toelichting op de diensten in de komende
periode
- De vacatures en commissies in beide
gemeenten
Verder zijn er de mededelingen van de voorganger, het college van kerkrentmeesters,
de diaconie en de ouderlingen.
Na de rondvraag sluit Annette Houtekamer de
vergadering met het lezen van een gebed uit
‘Zeg het maar gewoon’, gebeden voor iedereen
van Greet Brokerhof – van der Waa.
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Gezamenlijk
moderamen

19.30
uur

consistorie
Lage Zwaluwe

15

Gezamenlijke
kerkenraad

19.30
uur

Ons Belang
Lage Zwaluwe

21

Daar zijn woorden
voor

19.30
uur

Ons Belang
Lage Zwaluwe
zie pagina 6 - 7

28

Daar zijn woorden
voor

19.30
uur

Ons Belang
Lage Zwaluwe
zie pagina 6 - 7

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

Symbolische
bloemschikking
40dagentijd en Pasen
2022

‘De toekomst tegemoet’
Het thema van de symbolische bloemschikking
in de 40dagentijd is: ‘De toekomst tegemoet’.
In deze tijd lezen we de teksten uit Lucas. Op
weg naar de toekomst lopen we achter Jezus
aan op weg naar Pasen. In deze periode is er
een symbolische bloemschikking die steeds
aangepast wordt aan de lezing van die zondag.
De symboliek, die we proberen te verbeelden,
gaat over de grote lijn, hopelijk zorgt dit voor
herkenning in de schikking. Als basis voor de
schikking wordt een pot gebruikt om het
‘ontvangen’ van genade te symboliseren.
De pot blijft open om het ontvangende te
benadrukken. De schikking wordt gemaakt
op de rand van de pot en reikt naar boven,
naar de hemel. Naar de pot toe loopt een
weg ‘de toekomst tegemoet’. We gebruiken
in de schikking bloembolletjes die met Pasen
tot bloei komen. De bloemschiksuggestie is
bedoeld om te inspireren en we hopen dat
er herkenning uit de lezingen in te zien is.
Samen gaan we in deze weken op weg naar
Pasen ‘de toekomst tegemoet’.

Altijd een weg
God,
geef ons het vertrouwen
dat er in het grootste moeras
van problemen
altijd een weg te vinden is
waarover je verder kunt.
Geef ons het geloof
dat je over de diepste afgrond
tussen mensen
een brug kunt bouwen
om elkaar tegemoet te komen.
Geef ons de hoop
dat de steilste berg
van dingen waar je tegenop ziet
beklommen kan worden
als je elkaar helpt.
Geef ons de moed
om op te staan
en voor onszelf en anderen
wegen te wanen
waar geen wegen zijn.

We wensen u een goede reis!
Lage Zwaluwe:
Commissie symbolisch bloemschikken
onder leiding van Siets Baggerman

Namens de gezamenlijke kerkenraden,
Mieke Vosmer
Scriba Terheijden - Wagenberg

Terheijden - Wagenberg:
Inge Berendsen
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Agenda SAMEN:
04
07
10
18

Gesprekkring SAMEN
Samen in het Witte Kerkje:
een goed gesprek met jongeren

maart
maart
maart
maart

21 maart
01 april

Eindelijk vanaf nu op de agenda: een goed
gesprek met jongeren tussen de 18 en 28 jaar
(ongeveer). Al sinds het begin van SAMEN is
er de wens om juist met jongeren in gesprek
te gaan. Zoveel houdt ze bezig, zo weinig
(aantrekkelijke) mogelijkheid is er voor deze
groep om hierover in gesprek te gaan.
Afgelopen 9 februari was de eerste avond met
een groep van 6 jongeren in de leeftijd van 20
tot 26 jaar. Samen met mijn jongste dochter
Silke (21) hebben we mensen benaderd en al
snel hadden we een mooie groep bij elkaar.
Niet iedereen kon op 9 februari maar met de
mensen die er waren hadden we een erg leuke
en boeiende avond waarin ze allemaal met
elkaar in gesprek gingen over wat hen bezighoudt en waar ze tegenaan lopen in hun leven
en de maatschappij. Onderwerpen als vrijheid,
wat is de waarheid, verwachtingen van de
maatschappij en welke keuze moet ik nu
maken in mijn leven, kwamen direct al voorbij.
Ook hebben we een kleine oefening gedaan
om dichter bij je gevoel te komen als het gaat
om de vraag ‘wie ben ik?’ Iedereen was erg
enthousiast en op de vraag ‘zullen we dit
vaker doen?’ kwam een volmondig ‘graag!’.
Dus afgesproken is dat we 1 keer per maand
bij elkaar blijven komen voor een goed gesprek. Tegelijk reik ik oefeningen aan om te
inspireren, bewust te worden en jezelf beter
te leren kennen. Een leuke mix dus van een
goed gesprek met diepgang en de persoonlijke
ontwikkelingsgroepen zoals die er eerder zijn
geweest. Ik ben er erg enthousiast en blij over
dat dit dus blijvend op de agenda komt! Het is
een open groep en iedereen is welkom, dus als
je interesse hebt of iemand weet voor wie dit
interessant en leuk kan zijn, meld je aan! Om
genoeg ruimte en aandacht voor iedereen te
hebben is er maximaal plek voor 9 personen.
Komen er meer aanmeldingen, dan beginnen
we een extra groep. En zo groeit SAMEN
verder en verder, met nog genoeg ideeën
voor de toekomst …

Locatie:
Tijdstip:
Kosten:

SAMEN aan tafel
Een goed gesprek – met diepgang
Een goed gesprek – met jongeren
Een goed gesprek – met diepgang,
ochtendgroep
Reflectie/stilte avond
SAMEN aan tafel
het Witte Kerkje, zij-ingang
19.30 - 21.30 uur
ochtendgroep 09.30 - 11.30 uur
Samen eten 17.30 uur
alles op basis van vrijwillige donatie
SAMEN aan tafel € 6,00 bijdrage
kosten maaltijd

SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie

We ontmoeten u graag!
Aanmelden: (niet verplicht, wel prettig)
E: welkom@sameninhetwittekerkje.nl of
T: 06 - 52 04 68 06
Meer informatie:
www.sameninhetwittekerkje.nl
Een hartelijke groet,
Edwin Vonk
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Mededelingen Diaconie

40dagentijd 2022
Alles komt goed?!

Met het thema ‘Alles komt goed?!’ staat de
40dagentijd in het teken van de toekomst
waarvan we geloven dat die goed is. Tegelijk
is ‘Alles komt goed?!’ ook een oproep om nù
op te staan en bij te dragen aan een wereld
waarin het al beter zal worden. In navolging
van Jezus kijken we om naar onze naaste en
delen van wat we hebben gekregen.

Data van de avonden met jongeren
tot de zomer: 10 maart, 30 maart, 20 april,
18 mei en 15 juni.
Aanmelden kan via:
welkom@sameninhetwittekerkje.nl
Locatie is de tuinzaal in het Witte Kerkje,
de nieuw aangebouwde ruimte. De avonden
zijn gratis toegankelijk met alleen een
vrijwillige bijdrage voor koffie of thee.
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U kunt helpen door bijvoorbeeld een week
geen vlees te eten en niet te snoepen.
De € 2,00 die u dan per dag bespaart
kunt u bijdragen aan de collecte van
zondag 13 maart.

Collecte zondag
06 maart
KIA – project
40dagentijd
Libanon - Kansen voor jongeren in
achterstandswijk in Beiroet

Collecte zondag
20 maart
KIA – project
40dagentijd

Op de eerste zondag in de 40dagentijd,
zondag 06 maart, collecteren we in de
gezamenlijke viering in Terheijden voor
jongeren in de overbevolkte en arme
achterstandswijk Bourj Hammoud in Beiroet,
Libanon. Jongerencentrum Manara vangt hier
kwetsbare tieners op. De 17-jarige Hamdan
is één van hen. Zijn familie vluchtte 15 jaar
geleden uit Syrië en nu bewonen zij een
appartement in Beiroet. Hamdan’s vader is
kleermaker. Ze hebben het thuis niet breed
maar Hamdan kan wel naar school en hij komt
al drie jaar bij het jongerencentrum Manara
waar hij alle hulp krijgt die hij nodig heeft:
huiswerkbegeleiding, psychische hulp, een
vaktraining timmeren, sport en Bijbelstudie.
Elk jaar krijgen meer dan 1000 jongeren de
hulp die Hamdan krijgt. Kerk in Actie steunt
Manara met € 70.000,00 per jaar. U kunt
daarbij helpen door deze week geen nieuwe
kleding te kopen en € 3,00 te doneren voor
elke dag waarop dit lukt. Hamdan is blij
met uw bijdrage aan de collecte van
zondag 6 maart.

Libanon - Kansen voor jongeren in
achterstandswijk in Beiroet
Zondag 20 maart maken we kennis met
Zayn (16). Tien jaar geleden vluchtte zij met
haar familie vanuit Syrië naar Libanon. Ook
zij wonen in een kleine flat in Bourj Hammoud,
een arme wijk in Beiroet. Hier is Zayn’s hele
familie christen geworden en elke week
bezoeken zij de Koerdische kerk in de wijk.
Zayn heeft twee jaar moeten wachten tot ze
naar school kon omdat er door het grote aantal
Syrische vluchtelingen eerst geen plaats was.
Ook Zayn krijgt huiswerkbegeleiding, bijles in
wiskunde en ze doet mee met de Bijbelstudies.
Het jongerencentrum voelt voor Zayn als haar
tweede huis. Ze kan daar ontspannen, het is er
schoon en rustig en ze kan met al haar vragen
bij de jongerenwerkers terecht. Zayn is één
van de meer dan 1000 jongeren die hulp van
Manara krijgen, de organisatie die Kerk in
Actie steunt met € 70.000,00 per jaar.
U kunt daarbij helpen door deze week geen
alcohol of fris te drinken. Geef uw bijdrage
van € 2,00 per dag, als dit lukt, aan de collecte
van zondag 20 maart.

Collecte zondag
13 maart
KIA – project
40dagentijd
Rwanda - Met zusters werken aan
gezond eten

Collecte zondag
27 maart
KIA – project
40dagentijd

Op zondag 13 maart gaan we aan de slag
met één van de zeven werken van barmhartigheid: De hongerigen eten geven. In Rwanda
leeft 70% van de inwoners van de landbouw.
Omdat daarvoor te weinig grond beschikbaar
is, leeft bijna de helft van deze mensen onder
de armoedegrens. Rwandese diaconessen
ondersteunen de armste boerengezinnen.
Zij trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen.
Op de demonstratieboerderij van de zusters
leren boeren en boerinnen diverse soorten
groenten en fruit te telen en daarnaast ook
vee te houden zoals kippen, geiten, konijnen.
Ze praten over milieubescherming, spaargroepen, gezondheid, gezinsplanning, manvrouwverhoudingen en huiselijk geweld. Na
de training krijgen de boeren en boerinnen
verdere begeleiding in hun eigen dorp.

Nederland – Vrolijkheid in
asielzoekerscentra
Op zondag 27 maart zullen we ‘De Vreemdelingen herbergen’, één van de zeven werken
van barmhartigheid. Iedere dag vluchten er
kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen
achter de rug. In asielzoekerscentra wachten
ze op de beslissing of ze in Nederland mogen
blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert
in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve
activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en
fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen
en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun
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talenten. Kunst en creativiteit versterken hun
veerkracht en zelfvertrouwen. Met steun van
Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de
schoolvakanties creatieve workshops kunnen
bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor
bewoners van azc’s worden de workshops
afgesloten. Met uw bijdrage steunt u diaconale
projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie
KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s.
U kunt daarbij helpen door de verwarming
thuis eens wat lager te zetten en een dikke trui
aan te trekken. Geef aan de collecte de € 2,00
die u deze week elke dag bespaart op uw
stookkosten.

Sobere maaltijden
Zoals in de vorige Verbinding al is aangekondigd, kunt u elke week in de vastentijd
deelnemen aan een Sobere Maaltijd.
In Terheijden plannen we die op:
woensdag 02 maart,
woensdag 16 maart*
woensdag 30 maart
woensdag 13 april
in het Witte Kerkje in Terheijden.
In Lage Zwaluwe op:
woensdag 09 maart
woensdag 23 maart
woensdag 06 april
in de consistorie in Lage Zwaluwe.

Collecte zondag
03 april
KIA – project
40dagentijd

Vanzelfsprekend bent u welkom op beide
locaties. De maaltijd bestaat uit een stevige,
vegetarische maaltijdsoep met brood en koffie
toe. Ds. Marijn Gilhuis vertelt onder de koffie
een toepasselijk verhaal. We beginnen steeds
om 17.30 uur en eindigen rond 19.15 uur.
Iedereen is welkom maar aanmelden is wel
even nodig in verband met de boodschappen.
Hebt u een dieet, laat dat dan ook weten, dan
houden we daar rekening mee. De komende
weken ligt er achterin beide kerken een
opgavelijst en u kunt uw aanwezigheid ook
melden aan één van de diakenen. Er zijn geen
kosten verbonden aan deze maaltijden maar
er staat wel een mandje voor een bijdrage.
De opbrengst is voor het jongerenproject
Manara in Beiroet, Libanon.

Op zondag 3 april gaan we weer naar het
jongerencentrum Manara in Beiroet, Libanon.
Mukhtar (18) vindt hier een veilige thuisbasis,
waar hij gehoord en gezien wordt. Dat helpt
hem de moed erin te houden. Ook hij vluchtte
tien jaar geleden met zijn familie uit Syrië na
de bombardementen op Aleppo. De hele
familie moest werken om aan de kost te
komen. Mukhtar maakte lange dagen in een
zeepfabriek. Zijn leven veranderde toen een
kerk hem de kans bood weer naar school te
gaan. Daar leerde hij viool spelen, een instrument waarin hij al zijn emoties kan leggen.
Mukhtar zit nu in de examenklas. Bij Manara
krijgt hij bijles èn Bijbellessen. Hij vond er
echte vrienden en vraagt ons te bidden voor
hem en zijn familie. U kunt Mukhtar helpen
door € 10,00 aan de collecte te geven. Daarmee kan hij een maand lang Bijbelstudie
volgen.

Aanmelden:
via de opgavelijst in de kerk of bij:
Annie Meijer: annie.meijer.berendse@gmail.com
Inge Berendsen: ingemade@ziggo.nl
*16 maart is het Witte Kerkje in Terheijden
bezet vanwege de verkiezingen.
Als u zich voor deze datum hebt opgegeven
krijgt u éénmalig de soep thuisbezorgd,
mits u in Terheijden woont.

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

40dagentijdkalender
en spaardoosjes

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van
de Protestantse gemeente Terheijden Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum

Deze 40dagentijdkalender neemt je mee op
weg naar Pasen. Voor iedere dag is er een
Bijbeltekst met een korte overdenking, een
vraag om over na te denken of een oproep
om aan de slag te gaan, afgewisseld met
vastentips, gebeden en liederen. De voorkant
van deze kalender verbeeldt die woorden:

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!
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de (levens-)weg omzoomd door de symbolen
Alfa en Omega. ‘Alles komt goed.’ We zeggen
deze woorden soms wel érg makkelijk tegen
elkaar. Want we weten dat de realiteit
weerbarstiger is. Het is niet altijd makkelijk
om te geloven in een hoopvolle toekomst.
Zeker niet in een geteisterd land als Libanon,
het land dat centraal staat in de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie. Tegelijk zijn
het woorden van hoop: God belooft ons een
nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een
toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar
nu al iets van te laten zien. Door er voor elkaar
te zijn geven we de hoop van Pasen door, in
het geloof dat alles goed komt. Vanuit de verte
straalt het licht van een hoopvolle toekomst
ons al tegemoet: hoop die alles te maken
heeft met het vreugdevolle feest van Pasen.
Als teken van het Leven dat de dood overwint,
ontspruiten langs de levensweg al wat jonge
takjes. Voor de kinderen of voor de hele
gemeente zijn er weer spaardoosjes. Hier
kunt u natuurlijk elke dag de euro’s in doen
die u uitspaart door geen kleding te kopen,
geen vlees te eten, niet te snoepen, niet te
drinken (alcohol, frisdrank), de verwarming
lager te zetten. Maar misschien willen de
kinderen ook wel een eigen bijdrage leveren
door koekjes te bakken of auto’s te wassen.
Het is maar een ideetje … Deze spaardoosjes
kunt u aan het einde van de 40dagentijd
meebrengen naar de kerk. Een gezegende
tijd op weg naar Pasen toegewenst!

In de kerk hangt een poster met informatie
over de paasgroetenactie. Suggesties om als
groet op de paasgroetenkaart te schrijven:
 U bent in onze gedachten. Houd moed,
wees sterk, u wordt niet vergeten.
 Onze beste wensen, ook voor de
toekomst. Verlies de hoop niet.
 Vandaag hebben we voor u gebeden.
 Ik wens u Gods zegen.
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te
vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen
sturen! Hartelijk dank!
Inge Berendsen, diaken en contactpersoon
Amnesty werkgroep Drimmelen

Goed werk!

Kerstactie 2021:
‘Geef licht’

Weet u het nog? In de adventstijd kregen we
elke week weer een nieuwe brief van zuster
Kiara met telkens een verhaal over één van de
kinderen die zij onder haar hoede had in een
vluchtelingekamp op Lesbos …
Dat Zuster Kiara niet tevergeefs een beroep
deed op uw hart voor de kinderen en op uw
portemonnee blijkt wel uit de fantastische
opbrengst van de collecten. In totaal haalden
we met onze kerstactie in onze beide gemeenten bijna € 1.600,00 op. Daar waren we bij de
diaconie best wel een beetje stil van. We willen
iedereen die aan de actie heeft bijgedragen
dan ook heel hartelijk dankzeggen.

Paasgroetenactie

Namens de gezamenlijke diaconieën,
Inge Berendsen en Annie Meijer

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland
sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland
en Nederlandse gevangenen in het buitenland.
Samen met vrouwelijke gedetineerden in
Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma
Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat
op de paaskaarten. ‘Het beeldt Gods licht uit
dat schijnt op de gebrokenheid van het leven.
Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De
draad staat voor de helende kracht van God.
Hij maakt alles weer nieuw.’
De gezamenlijke diaconie en de Amnesty
International werkgroep maken deze actie
mogelijk in onze beide gemeenten. De kaarten
liggen achter in de kerk. U kunt ze meteen
beschrijven. We nemen ze dan mee en sturen
ze in een verzamelenvelop vóór 12 maart
naar het KIA-centrum in Utrecht. De kaarten
worden daar gesorteerd en verdeeld over alle
penitentiaire inrichtingen in Nederland en het
buitenland.

De Voedselbank Made
Financiële bijdrage vanuit de Protestantse
Gemeente Made & Oud Drimmelen en de
Protestantse Gemeente Drimmelen voor
Voedselbankproject

Wij ontvingen het bericht dat de Protestantse
gemeente Made & Oud Drimmelen en de
12
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Protestantse gemeente Drimmelen graag bij
onze collectes voor De Voedselbank Made
aansluiten. Gedurende de hele maand februari
is daarvoor gecollecteerd en een bedrag van
ruim € 500,00 is nu beschikbaar gesteld.
We zijn heel erg blij met deze solidariteit die
ervoor zal zorgen dat er tassen met fruit en
groenten kunnen worden gegeven aan het
uitreikpunt van De Voedselbank in Made.

ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje
naar Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03
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.

Annette Houtekamer – van Dam

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Dick van der Eijk

Terheijden – Wagenberg

Koffieochtend 25 maart
Welkom! Koffie, soep en ontmoeting
in het Witte Kerkje

Collectebonnen

Eindelijk! We gaan in Terheijden weer van
start met de koffieochtenden. Iedereen is van
harte welkom op vrijdagochtend 25 maart.
We starten om 10.00 uur met koffie en wat
lekkers. In de tweede helft van de ochtend
is er een broodmaaltijd met soep.
Voelt u zich welkom en neem vooral iemand
mee! Opgeven is niet nodig. Als er
dieetwensen zijn is dat voor ons
wèl handig om te weten.

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.

Met hartelijke groet,
Inge Berendsen
Joke Geerse,
T: 06 – 23 23 63 53

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Annette Houtekamer

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Mededelingen College
van Kerkrentmeesters

Schrijven tegen onrecht 2022

Lage Zwaluwe

Amnesty-schrijfochtenden
Op dinsdag 15 maart kunnen we
nog geen brieven schrijven vanuit
het Witte Kerkje, daarom krijgt u
de brieven in maart thuisbezorgd.
We hopen weer op dinsdag 19 april te
kunnen starten.

Collectebonnen
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

Inge Berendsen,
contactpersoon Amnesty International
Werkgroep Drimmelen
E - ingemade@ziggo.nl
T - 0162 - 670 500
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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In maart zijn er geen collectes voor het werk
van de Stichting Vrienden van DHAN. U wordt
van harte uitgenodigd om uw bijdrage over te
maken op onze bankrekening. Dank u wel!
Namens Stichting Vrienden van DHAN,
Annette Houtekamer, voorzitter

Stichting Vrienden van DHAN

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

Langzaamaan komt ook in India het leven
met Covid19 in een meer beheersbare situatie.
De scholen zijn (voor de derde of vierde keer)
weer opgestart en gebruik maken van openbaar vervoer is weer toegestaan.
De leraren in het DHAN-bijscholingsproject
hebben een inventarisatie gemaakt van de
achterstanden die de kinderen qua kennis en
qua gezondheid hebben opgelopen. Op basis
daarvan is voor ieder individueel kind een
begeleidingsplan opgesteld om hen weer
‘op de rails’ te krijgen.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

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
Wouke Eindhoven

Één van de leraressen aan de slag met enkele
kinderen, op de achtergrond ziet u mensen water
halen bij de dorpswaterpomp

Het is oktober 2007 als Jannie
(mijn vriendin) en ik naar Vietnam
gaan om daar te gaan fietsen. We
zijn gepensioneerd, houden van
fietsen en hebben alle tijd. Deze
keer zouden we Noord-Vietnam doen vanaf
Hanoi naar Dien Bien Phu en dan via Sapa
naar Kunming in China. Maar wat heeft dit
met muziek te maken zult u denken! We waren
van tevoren gewaarschuwd dat ze aan de weg
naar Dien Bien Phu met heel veel wegwerkzaamheden bezig waren. We kregen het advies
om een gedeelte van de etappe met de bus te
doen. Dat advies hebben we niet in de wind
geslagen en zijn naar een busstation gegaan in
Thuan Chau. De volgende dag konden we met
de bus mee. Nadat we toen de fietsen boven
op de bus hadden geladen, is daar geen enkel
probleem want er zijn genoeg handen die
willen helpen, gingen we op weg. Nu zijn de
bussen daar, en zeker het ‘streekvervoer’ niet
zo goed van vering voorzien als hier. Onze rit
zou ongeveer 9 uur duren. Nu was de weg
sowieso slecht dus het was constant of we
op een wasbord reden. De chauffeur was een
jonge, heel vriendelijke man die een cd en
muziekbandjes in de bus had liggen. Omdat
ons gesprek met hem in het Engels werd
gedaan, denken wij, dat hij dacht ons een
plezier te doen met Engelstalige muziek.
Hij draaide voor ons de cd van Boney M

Om het aantrekkelijk voor de kinderen te
maken om weer naar de bijlessen te komen,
worden ook creatieve lessen aangeboden zoals
schaken, tekenen, schilderen en spelletjes.

Dit is Chandruchandru die naar
de bijlessen in Bangalapatti
komt. Hij zit in de 7e klas van
de lagere school en heeft nog
een broertje. Zijn vader is drie
jaar geleden overleden door een
ongeval en zijn moeder heeft
grote moeite om de eindjes aan
elkaar te knopen als dagloner in
het werkgelegenheidsprogramma
van de overheid. Zij maakt lange dagen en
heeft weinig energie meer over als
ze van een dag sjouwwerk thuiskomt. Op haar
verzoek geeft de DHAN bijlesleraar nu extra
aandacht aan Chandruchandru, zodat hij meer
sociale vaardigheden kan ontwikkelen en zijn
schoolprestaties verbeteren.
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met ‘By the rivers of Babylon’. Dit was waarschijnlijk de enige Engelstalige cd die hij had
want gedurende de rest van de rit draaide hij
constant deze cd. Vond het een mooi lied
maar je begrijpt dat we na ongeveer 4 uur
deze cd niet meer konden horen.
Nu nog steeds als ik dit lied hoor, zit ik
weer in de bus in Noord-Vietnam. Het is
wel een onvergetelijke vakantie geworden.

Oh, was ik maar geen pink. Nee, als pink hoor
ik niet bij het lichaam.” En verdrietig liet de
pink zich hangen. “Luister eens”, zegt de hand,
“Jij kan vertellen wat je wilt maar we hebben
jou nodig. Je bent niet voor niets op deze
plaats gezet. Als jij je taak niet doet, dan gaat
het voor de andere vingers ook veel moeilijker.
Nee, pink, jij hoort wel bij het lichaam of je nu
wilt of niet. Jij hebt je eigen taak”. De andere
delen van het lichaam hadden goed geluisterd
naar het gesprek. Ze zagen wel dat pink
verdrietig was en dat deed hen ook verdriet.
Ze wilden het liefst dat de pink blij en tevreden
werd. “Ik heb niemand nodig”, zei opeens een
stem. Ze waren verbaasd. Hoe kon dat nu?
Ze waren toch allemaal bij elkaar geplaatst
als leden van één lichaam? Hoe kon dan één
zeggen: “Ik heb de anderen niet nodig?”
Het oor dacht verontwaardigd: ‘Dat is toch
ongehoord?’ “Zo,” zei hij, “waarom niet?”
“Omdat ik aan kijken genoeg heb,” zei het oog.
Daar kon de voet niet mee uit de voeten. “Zeg
oog, als je mij niet zou hebben, dan zou je dag
in, dag uit naar hetzelfde moeten kijken, want
zonder mij kan je nergens komen. Je vergist je
als je denkt dat je mij niet nodig hebt.” Daar
keek het oog van op. “Dat is waar, jou heb ik
wel nodig.” De mond slikte en zei: “Als er geen
voedsel binnen zou komen langs mij, zou je
dan niet zwak worden, oogje?” Het oog knipperde even: “Eh, ja… jou heb ik ook nodig.”
“En als ik er niet zou zijn,” zei de hand, “wie
moet dan af en toe de slaap uit je wrijven?
Anders zie je niets meer.” “Oké,” zei het oog.
“Ik heb jullie wel nodig, ik kan niet zonder
jullie… maar die kleine pink is wel overbodig.”
Dagen gingen voorbij. Het lichaam ging een
flinke wandeling maken. De voeten stapten er
lustig op los, de handen zaten lekker warm in
de zak van de jas. De oren luisterden naar het
vrolijke gefluit van de vogels. De ogen keken
nieuwsgierig in het rond. De neus rook de
frisse geur van buiten. Het zou prachtig
kunnen zijn, als er niet die verdrietige pink zou
zijn, die zich overbodig voelde, zeker na wat
het oog tegen hem had gezegd. De andere
leden hadden medelijden met de pink. Zelfs
het oog had spijt van zijn woorden, maar hij
was te trots om dat toe te geven. “Waarom
toch,” piekerde hij, “blijf ik nu maar steeds aan
die kleine pink denken? Als ik hem uit de weg
ga, dan gaat het wel voorbij. Want tenslotte
had ik wel gelijk: ik heb hem niet nodig. Laat
mij maar wat genieten van al het moois om me
heen. Goed rondkijken, dat moet ik doen.” Het
oog sperde zich wijd open en keek. Opeens
voelde hij een scherpe steek en hij zag niets
meer. Geen bomen en geen veld. Er kwamen
tranen tevoorschijn van de pijn. Dat kwam
allemaal door een heel klein splintertje. De
voeten bleven meteen staan. De mond riep:

Wouke Eindhoeven
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ingezonden
Het verhaal van de pink, vertelt door Erik Orie
in de kerkdienst op zondag 6 februari in de
Ganshoek. Dit verhaal wil ik graag met u
delen.
Edith Eerhart.

Eén lichaam, vele leden
naar 1 Korintiërs 12

Hoe het eigenlijk begonnen was,
wist niemand nog te vertellen;
noch de neus, noch het oor, noch
de voet, noch de hand of de
mond. Ze behoorden allemaal tot
één lichaam, ze hadden ieder een eigen taak.
Het oog kijkt om zich heen, er is altijd zoveel
te zien! Het oor is gespitst op alle geluiden en
gesprekken die hij opvangt. Hij hoort de mond
overal bovenuit, het is een echte praatjesmaker. De neus snuift, mm… wat ruikt het
weer lekker! En als hij niest, vraagt de hand:
“Zal ik je een handje helpen? Kijk, ik geef een
zakdoek en ik help je met snuiten.” De voet is
altijd in beweging, hij is blij met alles wat hij
kan doen: lopen, dansen, huppelen, noem
maar op. En zo waren alle leden van het
lichaam bestemd, om op de plaats waar ze
stonden een eigen taak te vervullen.
Op zekere dag echter, bemerkte de hand dat
de pink er zo lusteloos bij hing. “Wat is er met
jou?” vraagt de mond. “Ach,” zucht de pink,
“ik hoor er eigenlijk niet bij.” “Hoe bedoel je?
Waarbij?” vraagt de mond. “Bij het lichaam
natuurlijk” snikt de pink. “Ik zou er net zo goed
niet kunnen zijn. Waarvoor kan ik nu gebruikt
worden? Als ik een mond was, zoals jij, dan
had ik tenminste een taak. Ik zou overal waar
ik kom de mensen over Jezus vertellen. Ik zou
lachen naar de mensen, en fijne dingen tegen
zieken zeggen… Of was ik maar een oor, dan
kunnen mensen hun problemen aan mij
vertellen en ik zal goed naar hen luisteren. Het
moet heerlijk zijn om een oor te zijn. Of een
voet, dan kan ik lopen en overal naar toe gaan.
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“Au!” De neus begon te snotteren. De handen
voelden in de jaszak en haalden een spiegeltje
tevoorschijn. “Veeg het eruit,” zei de mond.
Maar er liepen zoveel tranen uit het oog, dat
hij niets meer kon zien. De hand wreef in het
oog, maar dat hielp niet. “De pink,” zei de
mond, “die moet de splinter eruit halen. Die is
fijn genoeg.” Haastig werd de pink gevraagd
of hij dat wilde doen. Zou hij…? De pink wist
meteen: “Hier is een taak voor mij.” Hij richtte
zich op en hij werd er helemaal blij van. Heel
voorzichtig duwde hij in het puntje van het
oog, terwijl de anderen vingers handig het
oog openhielden. De mond stond open, het
hele lichaam wachtte vol spanning af en voelde
mee met het oog. De kleine pink werkte heel
voorzichtig de splinter naar buiten. Weer
sprongen de tranen uit het oog, maar nu van
dankbaarheid. Het hart werd er warm van.
De voeten maakten een sprong in de lucht.
De handen gingen omhoog en de mond riep:
“Hoera!” Het hele lichaam was blij. En toen het
oog tegen de pink zei: ”Dank je wel. Wil je me
vergeven?”, wisten alle leden dat ze bij elkaar
hoorden en elkaar nodig hadden.

Belangstelling?
Is het iets voor jou, dan kun je je opgeven bij:
Cock de KLerk, T: 0168 – 48 43 64,
of kom op een donderdag een keertje langs.
Je bent van harte welkom!
p.s. Wilt u alleen komen eten: voor de prijs
hoeft u het niet te laten. Bij ons kost het
€ 5,00 per maaltijd (3 gangen).
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Lenny Kuhr komt naar
Terheijden
De Stichting Exploitatie Witte
Kerkje Terheijden is bijzonder
verheugd dat Lenny Kuhr het
Witte Kerkje heeft opgenomen in
haar theatertoer door Nederland
op: zondag 27 maart 2022 om 15.00 uur
kerkzaal open om 14.15 uur
Samen met haar gitaristen Reinier Voet en
Mischa Kool neemt Lenny je mee op een
spannende, ontroerende en inspirerende reis.
Het aantal plaatsen in het kerkje is beperkt.
Daarom is het verstandig om kaarten te reserveren. De toegangsprijs bedraagt € 20,00.
U krijgt geen zitplaatsnummer, het zijn vrije
inloopplaatsen.

www.bijbelidee.nl
Vertelling, naar een idee van Vivi de Vijlder

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Door het gebruik van een verhoogd podium
zijn de artiesten ook vanaf de achterste rijen
goed te zien.
Het kan zijn dat we u bij de entree om een QRcode vragen indien de regels dat voorschrijven.

De eeterij ‘De Pastorij’
vraagt uw aandacht

Kaarten kunt u kopen via ticketprovider op
onze website www.wittekerkjeterheijden.nl.
Ga naar de agenda en klik bij 27 maart op
info/tickets.
Mocht het concert door coronaregels niet door
mogen/kunnen gaan dan garanderen we u dat
u de ticketprijs terugkrijgt. Hiervoor is dus
geen extra verzekering nodig.
U kunt wel bij ticketprovider, indien u dat
wenst, een annuleringsverzekering sluiten
voor onder andere ziekte, overlijden et cetera.
Kosten hiervoor zijn € 1,65 per ticket.

De eeterij ‘De Pastorij’ is wekelijks op
donderdag in het gebouw ‘Ons Belang’,
Kerkstraat 47 te Lage Zwaluwe. De Eeterij
bestond afgelopen 4 oktober 14 jaar.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken vrijwilligers die op donderdag willen
komen helpen. De eeterij is voor alleengaandeen alleenstaande mensen. Wij hebben een
leuke groep vrijwilligers, mannen en vrouwen,
en het is de bedoeling dat je 1 x per maand
aan de beurt bent.
Wat moet gedaan worden?
Wij zoeken vrijwilligers die willen helpen met
tafeldekken en groenten snijden, dus het
voorbereidende werk voordat er gekookt
wordt. Voor het koken zoeken wij ook ‘koks’.
Iedere donderdag zijn er 4 personen aanwezig;
2 mensen die koken en de boodschappen doen
en 2 mensen die alles klaar maken, groenten
snijden, tafeldekken enzovoorts. Wij beginnen
rond 08.30 uur. De gasten komen rond 12.00
uur. Zij krijgen een sapje of een wijntje en
gaan rond 12.30 uur aan tafel. Meestal als
alles weer opgeruimd is en afgewassen zijn
wij rond 14.15 uur klaar.

Heeft u moeite met het bestellen van kaarten
via ticketprovider, stuur dan een email aan
info@wittekerkjeterheijden.nl en vermeld uw
naam en adres en het aantal gewenste
kaarten. U krijgt dan informatie over de
betaling. Na ontvangst van uw betaling
ontvangt u een bevestiging per email,
deze neemt u op 27 maart mee.
Kunst & Muziek Podium Witte Kerkje
Jan Vonk, T: 06 – 27 02 10 28
www.wittekerkjeterheijden.nl
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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Algemene informatie

Lage Zwaluwe

Terheijden – Wagenberg

Kerkgebouw:
Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe
Postadres: Schoven 1
4926 DR Lage Zwaluwe

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

Scriba:
Kees Groeneveld
Schoven 1, T: 06 – 11 41 27 80

Scriba:
Mieke Vosmer - van Leeuwen
Acaciastraat 2, Made, T: 0162 – 68 56 46

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
Bij de voorkant: ‘The works of Mercy’ by Jen Norton
Kopij aprilnummer 2022 inleveren vóór 20 maart 2022
bij een van de redactieadressen - zie pagina 2
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