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Van de redactie
Over een paar weken is het Pasen. Wij gedenken op die zondag dat Jezus is herrezen uit de dood.
Hij kreeg een nieuw, onsterfelijk lichaam. Zo werd voor het eerst de dood overwonnen. Jezus is
opgestaan uit de dood om nieuw leven te verspreiden. We maken een nieuwe start, we gaan een
nieuwe weg in het licht, met vreugde en hoop in ons hart. We vertrouwen erop dat alles goed komt!
Vanaf volgende maand dragen we de redactie over aan Loes van der Eijk en Inge Berendsen.
We wensen Loes en Inge veel succes en plezier met het maken van de kerkbladen.
De eindredactie,
Diane Breugelmans
Reina Faasen
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Goede Vrijdag 15 april 2022
Kruispasen

Kerkdiensten

Lage Zwaluwe
19.30 uur: ds. M. Gilhuis
Gezamenlijke dienst

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
19.30 uur: zie Lage Zwaluwe

Stille Zaterdag 16 april 2022
Paasnacht
Lage Zwaluwe
21.30 uur: ds. M. Gilhuis
Gezamenlijke dienst
Wijn en sap na de dienst

Zondag 03 april 2022

Terheijden - Wagenberg
21.30 uur: zie Lage Zwaluwe

Vijfde zondag van de 40dagentijd
Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg

Zondag 17 april 2022

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. W. Bisschop uit Breda
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd

Pasen - Feest van de opstanding
Lage Zwaluwe
10.00 uur: ds. M. Gilhuis
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd

Zondag 10 april 2022

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe

Zesde zondag van de 40dagentijd Palmpasen
Lage Zwaluwe
10.00 uur: dhr. E.M.C. Orie
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd

Zondag 24 april 2022
Tweede zondag van Pasen

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: mw. ds. C. Kok – Schaap
uit Waalwijk
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd

Lage Zwaluwe
10.00 uur: ds. C. Nieuwenhuizen
uit Oosterhout
Terheijden – Wagenberg
10.00 uur: mw. J. van Hooijdonk - Buizer
uit Schelluinen
Diaconiecollecte:Stichting Vrienden van DHAN

Woensdag 13 april 2022
Lage Zwaluwe
14.30 uur: ds. M. Gilhuis
dhr. D. van den Berg
Oecumenische paasviering

Zondag 01 mei 2022
Derde zondag van Pasen

Witte Donderdag 14 april 2022

Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg

Lage Zwaluwe
19.30 uur: ds. M. Gilhuis
Gezamenlijke dienst
Viering Heilig Avondmaal

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: drs. B.H. Hendriksen uit Chaam
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: gezamenlijk diaconaal doel
2022 Stichting Leergeld West-Brabant Oost

Terheijden - Wagenberg
19.30 uur: zie Lage Zwaluwe

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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Deze dubbele roep zien we bij Maria die Jezus
vasthoudt. Ze wil weten dat het goed komt,
dat na de donkere nacht van Goede Vrijdag
het Licht van Pasen niet doven zal. Ze wil vasthouden wat ze kan, wil Jezus dichtbij. Thomas
doet dat een aantal dagen later ook als hij met
zijn vingers de wonden van Jezus aanraakt:
‘Ben Jij het echt? Komt het goed?’ Dit diep
verlangen om het Licht vast te houden, kom
ik tegen in gesprekken met de mensen zoals
Chris, die voor de zoveelste keer is opgenomen. Wij mensen herstellen immers maar
gedeeltelijk van sommige aandoeningen.
Chris viert, net als wij, jaar na jaar Pasen.
Onze zintuigen worden met muziek, theater,
woorden, tv, stiltes en rituelen aangesproken
om aan te raken wat dierbaar is: ons geloof
en vertrouwen dat de weg van de 40 dagen,
de tocht door de diepten van ons leven, niet
doodloopt maar doorloopt. Chris zegt het zo:
“Telkens als ik een kaars aansteek weet ik
dat God een plaats voor mij heeft.”
Deze uitspraak is mooi omdat het zoveel
in zich heeft: licht, ruimte, God en tijd.
In zijn/haar leven kent Chris momenten
van Licht, ruimte en is God dichtbij. Op die
momenten wordt zijn/haar verhaal geraakt
door het verhaal van Pasen: dat Jezus uit de
dood is opgestaan. Chris viert dat ieder jaar
volop. Juist als de aanloop naar Pasen vol
strijd en moeite zit, omdat Pasen het Licht
hooghoudt en onze harten vol hoop.
Ik word blij van dit besef. Het raakt mij,
daar waar ik ervaar dat God ons gemaakt
heeft voor het Licht en het Leven. Een
geloofszaak, om met elkaar te vieren!

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 10 april 2022
18.30 uur: dhr. C. Groeneveld
De collecte is voor de kerkvoogdij
Woensdag 13 april 2022
14.30 uur: ds. M. Gilhuis
dhr. D. van den Berg
Oecumenische paasviering in de
Protestantse kerk
Zondag 01 mei 2022
18.30 uur: dhr. P.A. Kraak
De collecte is voor de diaconie
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ter overweging
Pasen - precies daarvoor
Johannes 20: 17a: “Houd Me niet vast”
zei Jezus
Mattheüs 28: 6, Marcus 16: 6, Lucas 24: 6

Op weg naar Pasen staat me dit voor de geest:
de worsteling, het geploeter door onze menselijke woestijn. Zie ons worstelen met de oorlog
in Oekraïne. Vol ongeloof dat dit mogelijk is,
huilen en schreeuwen onze harten om het
aangedane leed. We voelen de kracht en
de machteloosheid van de grote woorden en
idealen: ‘wat kunnen we doen zonder zelf een
oorlog ingezogen te worden? Hoe ver kunnen
en willen we gaan?’ En als we denken dat dit
alleen politiek is, komen we bedrogen uit
omdat de leider van de Russisch-Orthodoxe
kerk deze oorlog een religieuze impuls geeft.
Deze oorlog raakt heel ons leven.
En zo doorkruist Oekraïne de geplande acties
voor mensen in nood elders in de wereld,
zoals de vluchtelingen in Libanon. Onze
kerken hebben daarvoor een actie opgezet
met de titel ‘Alles komt goed?!’. Ik begrijp
de titel maar krijg er jeuk van. Misschien is
dat ook de bedoeling omdat ze een vraagen uitroepteken gebruiken ‘?!’: de (soms
makkelijke) uitroep van vertrouwen: ‘Alles
komt goed!’ terwijl je wereld in elkaar stort,
naast de (soms vertwijfelde) vraag of er nog
enig perspectief is: ‘Alles komt goed?’

Ds. Marijn Gilhuis

Kruiswegicoon
‘Opstanding’
Afbeelding voorkant

Gebaseerd op de Bijbelteksten uit:
Mattheüs 28: 1 – 15, Marcus 16: 1 – 8,
Lucas 24: 1 – 12, Johannes 20: 1 - 18
De evangelisten vertellen alle vier over
de opstanding van Jezus uit de dood.
Bij Mattheüs, Lucas en Marcus ontmoeten
Maria Magdalena, een andere Maria en nog
enkele vrouwen één of twee engelen bij een
leeg graf. De engelen verschijnen aan hen en
vertellen dat Jezus is opgestaan. Bij Johannes
is Maria Magdalena alleen wanneer ze de twee
engelen bij het graf ontmoet. De ontmoeting
met de engel is oogverblindend, zo lezen we.
Het is een ontmoeting met een andere
werkelijkheid. De stralend witte engel brengt
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hen het goede nieuws. Bij Johannes ontmoet
Maria Magdalena Jezus echt maar herkent hem
eerst niet, totdat hij haar bij haar naam noemt.
Op de icoon heb ik de opgestane Jezus, die aan
Maria verschijnt, weergegeven in een stralend
wit kleed. In de christelijke traditie is wit de
kleur van de opstanding, van een nieuw begin.
Jezus droeg bij zijn lijden een wit met paars
gemêleerd kleed als teken van zijn lijden en
sterven. Het wit van de opstanding is van een
totaal andere orde. Jezus heeft deel aan het
Licht van God, Hij is zelf het Licht, dat heb ik
extra willen accentueren door veel zachtgeel
en wit glas te gebruiken, waaronder de Bijbelteksten zijn te lezen. Door dit helderwitte glas
van het kleed van Jezus schijnt het rood van
de basisplank door. Het rood van de liefde van
God die Jezus heeft vastgehouden tot in de
dood. Jezus is weergegeven met opgeheven
armen, een zegenend uitnodigend gebaar.
Jezus nodigt ons allen uit om deelgenoot
te worden aan het licht van de opstanding.
Jezus maakt met de opstanding uit de dood
een nieuw begin, uitgedrukt door het groene
glas. Groen is in de traditie de kleur van
Gods trouw, nieuw begin, nieuw leven en
perspectief. Wij allen worden door Jezus
uitgenodigd om een nieuw begin te maken
en op te staan uit alles dat ons klein houdt,
tegenhoudt om te zijn zoals we door God
bedoeld zijn.

Gods bevrijding van het volk uit het slavenhuis. Zij voelen zich verbonden met elkaar.
Zal die band standhouden? Hun band met
elkaar en hun band met God? Wat verbindt
hen eigenlijk. Een avond waarin het gedenken
en lijden zelf, elkaar raken.
Thema: ‘God en mensen verbonden’.
Goede Vrijdag,
15 april, is de avond
waarin we het verhaal
van Jezus’ laatste uren
lezen. We gaan aan de
hand van de lezingen uit Lucas, de gang van
Jezus na. Van de hof van de Olijven, langs
Pilatus, de hogepriesters en uiteindelijk Jezus’
kruisiging en sterven. Lezingen, afgewisseld
met muziek en liederen. Een dienst die ons
doet stilstaan bij het leed in de wereld om ons
heen. Goed om met elkaar in lied en gebaar dit
mee te maken. We zullen ook in de dienst met
gebaren zoeken naar troost. Thema van de
dienst is: ‘Als het leven wankelt’.
Op Stille Zaterdag,
16 april, gaan we, aan de
hand van verhalen uit het
Oude en Nieuwe Testament
over Gods bevrijdend handelen, op weg naar de Paasochtend.
Het thema is: ‘Als het Leven ons vasthoudt,
is er Licht’. In deze dienst staan we stil bij ons
eigen verhaal met God. We vernieuwen onze
doopbelofte en ontvangen de zegen van God.
Bij het kantelen van de nacht verwelkomen
wij het nieuwe Licht, Gods antwoord op ons
verlangen: God is er voor ons.

Materiaal: hout, glas, Bijbeltekst onder glas,
bladgoud onder glas.
Deze icoon is onderdeel van de kruiswegiconen
die ik gemaakt heb voor het Kerkelijk Centrum
Open Hof in Rotterdam Ommoord. De kruisweg
is daar te bezichtigen. Meer informatie:
www.openhof-ommoord.nl /2021/03/25/
kruisweg-in-open-hof/

Op de Paasochtend,
17 april, vieren we het
feest van de opstanding
van Jezus, Johannes 20:
1 - 18. In de lezing zien
we de eerste reactie van de discipelen op de
opstanding van Jezus. Verbazing en verwarring, daarna vreugde en hoop.
‘Een nieuwe weg te gaan’ is het thema van
de dienst. We worden in het licht van het
nieuwe leven gezet. Een nieuwe weg ligt open.
Op deze zondag komen we aan het einde van
onze diaconale actie ‘Alles komt goed?!’,
waarin we langs de werken van barmhartigheid
stil stonden bij de nood in de wereld.

Ds. Anne-Marie van der Wilt

Bij de kerkdiensten
De Cantorij en groepjes zangers/zangeressen
uit beide gemeenten zullen de diensten in de
stille week opluisteren met zang. Ik zie er naar
uit om zo samen, na de coronajaren, Pasen te
vieren. In de komende periode zal ik voorgaan
in de diensten in de Stille Week en met Pasen.
Op Witte Donderdag,
14 april, vieren we het
Avondmaal. We lezen
over Jezus die de
laatste maaltijd houdt
met zijn vrienden. Voeten worden gewassen,
brood en wijn worden gedeeld. Ze staan stil bij
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Uit de pastorie

Omzien naar elkaar Beelden van troost

Pasen

Sommige gemeenteleden maken moeilijke
perioden door getekend door broze gezondheid. Velen zijn bij ons bekend en we proberen
met hen mee te leven. Als jijzelf of mensen die
je kent steun nodig hebben, laat het de leden
van de kerkenraad weten, dan kunnen we
vanuit het pastorale of diaconale team naar
elkaar omzien. Vanaf hier wens is allen die
moeilijke tijden door maken veel kracht toe
en God nabij.

Het heldere licht zien
dat zich losmaakt
van zal het ooit misschien
De warmte voelen
van de bevestiging dat het kan:
tot leven komen
zoals het groen dat uit de bomen breekt
tot bloei komen
met alles waarmee je tot de wereld spreekt
De beloning van de hoop
dat je aan mag zwellen
als een rivier van liefde
en overstromen van vreugde

Beelden van troost
Troost is de orde van de dag,
als we denken aan de mensen
die zorg nodig hebben, aan
hen die met verdriet leven.
We kennen ook de gebaren
van troost, zoals dat ‘bakkie
troost’, de koffie geschonken, waarbij het gaat
om het gesprek en de aandacht waarmee we
elkaar ontmoeten. Die troostende aandacht
roept voor mij beelden op van het verhaal
van Pasen, zo vaak verbeeld, verfilmd en
bezongen. Van The Passion van Mel Gibson,
van Bach, Jesus Christ Super Star, tot de
opvoering op de pleinen in Nederland.
De thema’s zijn zo herkenbaar, zo menselijk.
Zo ook de troost in dat verhaal.
Het eerste beeld van troost
vind ik de voetwassing.
Jezus wast de voeten van zijn
vrienden. Lang hebben ze hem
nagelopen en lang zullen ze
daarna nog op stap gaan. Maar
ze hebben verzorging nodig.
Water dat je voeten wast. Als
herboren ben je daarna. Troostend.
Als het lijden daar is, onontkoombaar, klinken
woorden van troost, zoals Jezus dat zegt tegen
zijn moeder en zijn vriend Johannes: “Dat is
uw zoon, en dat is uw moeder”. Over het lijden
heen zorgt hij voor zijn mensen. Hij blijft
mensen met elkaar verbinden, het lijden
zal zijn mensen niet uit
elkaar drijven. Met een
kaart, een bericht en
gesprek proberen mensen
met elkaar verbonden te
blijven. Het beeld dat
troost met Pasen is het nieuwe leven door de
dood heen: kracht en motivatie om te vechten
tegen lijden. Bron van troost als lijden je deel
is. Bemoedigend als je het leven weer oppakt,
beetje bij beetje.

De vervulling van het diep gekoesterde
verlangen om bemind te worden
om wie je in alle broosheid bent
om van betekenis te zijn
en iets te betekenen voor een ander
Getroffen worden door het besef
dat het goed is zoals het is
dat de wezenlijke bron
nooit uitgeput raakt noch vergaat
de vredevolle blik bemerken
waarmee wij elkaar kunnen verstaan
en die zoveel ruimte laat
voor een nieuw begin
Esther Disveld
uit: Open Deur

Ds. Marijn Gilhuis
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Herinnering
aan Pasen 2006
Velen zullen de boekjes van W.G. van de Hulst
hebben gelezen, denk aan ‘In de Soete Suikerbol’, ‘Tippeltje’ en vele andere boeken.
Vader W.G. van de Hulst, de schrijver, en
zoon Willem G. van de Hulst, de illustrator.
Tijdens een overzichtsexpositie van het werk
van Willem G. van de Hulst in Museum van
Lien te Fijnaart werd ik geraakt door de
Passieschilderijen. Wat leek het me mooi
om de kans te krijgen om deze in onze kerk
te mogen hangen tijdens de Paasdagen.
Mijn oom en tante hebben een galerie bij
hun kantoor waar regelmatig kunstenaars
exposeren. Daar had ik op vernissages
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Willem G. van de Hulst, beeldend kunstenaar,
leren kennen. Een verzoek aan de kunstenaar
om de Passieschilderijen te mogen ophangen
tijdens de Paasdagen was snel gedaan en
ik mocht ze net voor Pasen komen ophalen.
Een bijzondere belevenis was het om in april
2006 bij Willem G. van de Hulst op bezoek te
mogen in zijn atelier. Een kunstenaarsruimte
die je uit films of boeken kunt voorstellen:
veel verf, schilderijen, verfspatten, een oude
bureaustoel waar hij zo te zien zeer vele uren
in had zitten denken en werken over of aan
een creatie. Het was prachtig om dit bezoek
mee te maken bij een 89-jarige kunstenaar.
Een bijzonder moment was toen hij ons zijn
‘werk in wording’ toonde: het was een
schilderij van handen die reikten naar ‘Het
Licht’. Hij worstelde toen om het licht en de
handen goed op het doek te krijgen, ”Het is
nog niet af, ik moet de finesses er nog op
krijgen”, zei hij. Het bleek zijn laatste schilderij
te zijn wat nog net op tijd afgekomen is, ‘De
verloren zoon’. Een paar maanden na ons
bezoek overleed hij op 29 juli 2006, op zijn
rouwkaart stond ‘De Verloren Zoon’ afgebeeld,
een mooi schilderij waarop de reikende handen
van de Vader en de Zoon te zien zijn met in de
ruimte tussen de handen het Licht wat straalt
uit de handen van de Vader.

Uit de kerkenraad
Samenvatting notulen van de
gezamenlijke kerkenraadsvergadering
dinsdag 15 maart 2022
Mijn eerste vergadering als scriba was meteen
een bijzondere. De agenda kende feitelijk maar
twee inhoudelijke punten: het afscheid van de
vertrekkende kerkenraadsleden en het bespreken van de resultaten van de gemeenteberaden.
Ds. Marijn Gilhuis combineert de bezinning met
het afscheid van Gerda Beek, Nel Groeneveld
en Reina Faasen. Ondanks de toestand in
Oekraïne en de 40dagentijd is dit vanavond
toch datgene wat het meeste aandacht
verdient. Ds. Marijn Gilhuis linkt hun vertrek
met rituelen over afscheid nemen zoals die
voorkomen in de Bijbel Zijn beelden eindigen
met het vergelijk met de sabbat: jullie hebben
na jaren van hard werken rust verdient!
Als afscheidscadeau krijgen ze alle een boek.
Gerda Beek ‘Goldberg variaties’, Reina Faasen
‘Grote Panda & Kleine Draak’, Nel Groeneveld
‘Geloofwaardig spreken’ en Ds. Marijn Gilhuis
heeft voor alledrie een fraaie begeleidende rijm
in elkaar gezet, waarin de kwaliteiten van de
vertrekkende nog eens breed worden
uitgemeten.

Ik wens u allen hele mooie Paasdagen
met veel Licht toe.
Helma Orie

Hof van Getsemane

Aansluitend bespreken we met elkaar de
resultaten van de gemeenteberaden in Lage
Zwaluwe en Terheijden. Op beide ochtenden is
er een goede opkomst en geven de aanwezige
gemeenteleden hun mening over zowel de
frequentie als de inhoud van de kerkdiensten.
Na een uitgebreide discussie, waarbij alle aanwezigen hun mening kunnen geven, komen we
tot een gezamenlijk besluit. Voor dit besluit
verwijs ik u naar pagina 9 in dit kerkblad.

Jezus aan het kruis

Hierna is er slechts nog tijd voor een rondje
langs de ouderlingen (met aandacht voor de
vele zieken binnen dit team), de diakenen, de
kerkrentmeesters en de lokale activiteiten met
betrekking tot (de vluchtelingen uit) Oekraïne.
Nel Eestermans sluit met ons de bijeenkomst
af met een ‘Een nieuw begin is altijd mogelijk’
van Alfred C. Bronswijk uit Medemens 2.
Namens de gezamenlijke kerkenraden,
Kees Groeneveld
Scriba Lage Zwaluwe

De Opstanding
Publicatie met volle toestemming van
Maatschap Erven W.G. van de Hulst

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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juni, juli en augustus het rooster van de
kerkdiensten om en om plannen.
In februari 2023 zullen we weer een
gemeenteberaad plannen en daarin onder
andere kijken hoe we dan staan in het
proces van samengaan.

Besluit
van de kerkenraad naar aanleiding
van de gemeenteberaden 2022 in
Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg
Beste gemeenteleden,

We hopen dat een ieder zich hierin kan vinden
en u weet: u kunt ons altijd benaderen.

Op zondag 20 februari en 6 maart zijn er
in onze kerken gemeenteberaden gehouden.

Uw voorzitters,
Helma Orie en Mariëtte Verkerk

Het doel van de gemeenteberaden was om te
horen wat u belangrijk vindt in de kerkdiensten
en wat u vindt van meer kerkdiensten (om en
om) samen te gaan doen.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Een aantal gemeenteleden heeft per mail
gereageerd en de gemeenteberaden waren
redelijk vertegenwoordigd door gemeenteleden, ongeveer 30 gemeenteleden in Lage
Zwaluwe en ongeveer 24 in Terheijden Wagenberg.

Gesprekskring SAMEN
Agenda SAMEN:
04 april
Een goed gesprek – met diepgang
11 april
Reflectie/stilte avond
15 april
Een goed gesprek – met diepgang,
ochtendgroep
20 april
Een goed gesprek – met jongeren
06 mei
SAMEN aan tafel

Tijdens de kerkenraadsvergadering van
15 maart 2022 heeft de gezamenlijke kerkenraad uitvoerig gesproken over hetgeen we
hebben ontvangen en gehoord en hoe we
er zelf over denken.

Locatie:
Tijdstip:

Onze conclusie is dat, mogelijk mede door
de coronatijd, de kerkenraden wellicht al een
stap verder zijn in het proces van verbinding/
samengaan. We hebben het er in de brieven
en toespraken al over gehad, de afgelopen
jaren was er weinig kerkgang mogelijk, de
kerkenraden vergaderden veel online en
hadden daardoor wel contact met elkaar.
Er zijn op dit moment te veel geluiden van
gemeenteleden die vertellen zorgen te hebben
dat er minder mensen naar de kerk gaan als
we minder vaak in ‘eigen dorp’ kunnen kerken.
Het is van belang dat er geluisterd wordt
naar geluiden vanuit de gemeente, daar
is uiteindelijk een gemeenteberaad voor.

Kosten:

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

Voor nu is meer kerkdiensten samen vieren
nog een stap te ver en gaan we dat nog niet
doen.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Wel is er een uitdaging om onze beide
gemeenten meer thuis te laten voelen bij
elkaar. We hopen dat dit proces kan gaan
groeien. Er zal gekeken worden of we dit
kunnen doen door bijvoorbeeld vaker koffie
te drinken, gezamenlijke activiteiten te
organiseren, et cetera. Heeft u een leuk/
goed idee: wij horen het graag. Ook over
de invulling van kerkdiensten blijven we
graag horen hoe u dit fijn zou vinden.

Agenda
april 2022

Mochten er in juni, juli, augustus dit jaar
kerkdiensten nog niet voorzien zijn van
een voorganger dan zullen we dit invullen
met een gezamenlijke dienst. In 2023
zullen we gedurende de zomermaanden
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Gezamenlijk
moderamen

19.30
uur

Tuinkamer
Terheijden

11

kerk
schoonmaken

09.00
uur

Lage Zwaluwe

19

Gezamenlijke
kerkenraad

19.30
uur

Tuinkamer
Terheijden

Wekelijks Bijbellezen op donderdagochtend
van 09.00 – 10.00 uur in de consistorie te
Lage Zwaluwe.
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na schooltijd opgevangen en krijgen dan te
eten. Ook ouderen kunnen hier terecht voor
een gezonde maaltijd, activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche. Jezus
opdracht om dorstigen te drinken te geven
krijgt hier handen en voeten. Jongeren en
ouderen kunnen rekenen op zorg, aandacht
en een maaltijd. Laat daarom deze week dat
glas wijn of frisdrank even staan en geef
€ 2,00 voor elke dag waarop je dat niet drinkt!

Mededelingen Diaconie

40dagentijd 2022
Alles komt goed?!

Collecte zondag
17 april
KIA – project
40dagentijd

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.

Zondag 17 april: PASEN! Maher el Hajj is
directeur van het jongerencentrum Manara
in Beiroet. “Veel jongeren hier, zijn het doel
in hun leven verloren door alle misère”,
vertelt hij. “Manara biedt hen een veilige
plek en ruimte om anderen te ontmoeten.
Ze kunnen een vakopleiding volgen waarmee
ze praktisch aan de slag kunnen maar hebben
ook tijd om met de Bijbel bezig te zijn”.
Manara laat jongeren op zoveel gebieden
groeien. De liefde en zorg van de jongerenwerkers geeft hun een stevige steun in de rug,
op weg naar een toekomst. Steek deze week
eens een kaarsje aan voor mensen die
wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlogen,
rampen en geweld en geef nog eenmaal gul
voor de jongeren in de knel in Beiroet.

Collecte zondag
03 april
KIA – project
40dagentijd
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.

Collecte zondag
01 mei
Gezamenlijk diaconaal
doel 2022 Stichting
Leergeld West-Brabant
Oost
Op zondag 1 mei is de collecte voor Stichting
Leergeld West-Brabant Oost. De naam Leergeld is bewust gekozen. Enerzijds omdat
binnen- en buitenschoolse activiteiten voor
kinderen geld kosten, anderzijds omdat de
samenleving op termijn duur ‘leergeld’ betaalt
als zij niet investeert in kinderen. Volwassenen
die als kind niet alle kansen hebben gekregen
omdat er thuis financiële krapte heerste,
hebben ook minder kansen in hun volwassen
leven. Het Leergeld is bedoeld voor kinderen
in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen
met een laag besteedbaar inkomen die
vanwege gebrek aan financiële middelen niet
mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.
Leergeld helpt, als laatste vangnet, kinderen,
zodat ze kunnen meedoen. Leergeld maakt
het mogelijk dat kinderen mee kunnen doen
door de kosten (of een gedeelte daarvan)
direct te betalen aan de school, de club of de

Collecte zondag
10 april
KIA – project
40dagentijd
Zondag 10 april geven we de dorstigen
drinken. Door de hoge werkloosheid in
Moldavië werken veel mensen in het
buitenland. Hun kinderen en ouders blijven
achter en zij krijgen niet langer de zorg en
aandacht die ze nodig hebben. In de
opvangcentra van de organisatie Bethania
krijgen ze die wel. Kwetsbare kinderen worden
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leverancier van spullen. En nog iets: ouders
hoeven niet naar Leergeld te komen om een
aanvraag te doen, maar een Leergeldvrijwilliger gaat naar de ouders/verzorgers
thuis of neemt telefonisch contact op.

Sobere maaltijden
Zoals in de vorige Verbinding al is aangekondigd, kunt u elke week in de vastentijd
deelnemen aan een Sobere Maaltijd.

De Leergeldformule wordt al sinds 1996
gehanteerd. Van huisbezoek en inventarisatie
van de hulpvraag naar bemiddeling, voorzien
in ondersteuning van kinderen en zorgen voor
een follow-up en nazorg. Leergeld komt achter
de voordeur en ziet of een gezin meerdere
hulpvragen heeft. De stichting werkt vanuit
de kernbegrippen: laagdrempelig, vertrouwen,
ruimhartig en maatwerk. Het blijft niet bij
ondersteuning van individuele kinderen.
Leergeld richt zich ook op het aan de kaak
stellen van structurele belemmeringen voor
gezinnen in armoede, zodat ouders en kinderen minder vaak een beroep op Leergeld
hoeven te doen. De komende jaren blijft
Leergeld zich inzetten om alle kinderen die
niet mee kunnen doen te bereiken. Ook blijft
Leergeld zich mengen in het politieke en maatschappelijke debat over armoede. Stichting
Leergeld vierde zaterdag 20 november 2021
haar 25-jarig jubileum. In ons land groeit
1 op de 12 kinderen op in armoede. Leergeld
heeft in de afgelopen 25 jaar via de oprichting
van 112 lokale Leergeld stichtingen, waaronder
in West-Brabant Oost, veel van deze kinderen
de kans gegeven om te kunnen deelnemen
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten,
zoals sporten, muziekles, et cetera.
Leergeld biedt deze kinderen hiermee een
springplank, waardoor zij opbloeien, kennis
en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde
krijgen.

In Lage Zwaluwe is er een sobere maaltijd op:
woensdag 06 april
in de consistorie in Lage Zwaluwe.
In Terheijden is er een sobere maaltijd op:
woensdag 13 april
in het Witte Kerkje in Terheijden.
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.
Aanmelden:
via de opgavelijst in de kerk of bij:
Annie Meijer: annie.meijer.berendse@gmail.com
Inge Berendsen: ingemade@ziggo.nl

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:

Koffieochtend 22 april
Koffie, soep en ontmoeting
in het Witte Kerkje. Welkom!

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe
o.v.v. collecte zondag + datum

Komt u bij ons op de koffie? We starten
om 10.00 uur met een kop koffie of thee
met wat lekkers. In de tweede helft van de
ochtend is er een eenvoudige broodmaaltijd
met soep.

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

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.

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!

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

Namens de gezamenlijke diaconieën,
Inge Berendsen en Annie Meijer
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te komen halen, bestaat de mogelijkheid om
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.

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

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Dick van der Eijk

Terheijden – Wagenberg

Collectebonnen

Bloemengroet
Terheijden - Wagenberg

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.

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 het College van Kerkrentmeesters,
Annette Houtekamer

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Mededelingen College
van Kerkrentmeesters

Schrijven tegen
onrecht 2022

Lage Zwaluwe

Amnesty-schrijfochtenden
dinsdagmorgen 19 april
Witte Kerkje
inlopen van 10.30 – 11.30 uur
Er is koffie en thee met iets lekkers en we
sluiten om 11.30 uur af met een lekker kopje
soep van de chef!

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

Inge Berendsen,
contactpersoon Amnesty International
Werkgroep Drimmelen
E - ingemade@ziggo.nl
T - 0162 - 670 500
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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of in de sloppenwijken van de grote steden in
India. Dat zijn kleinschalige boeren, dagloners,
vissers, mensen van bergstammen, ouderen,
gehandicapten of zwangere vrouwen en
kinderen die lijden onder armoede en
uitsluiting en dringend goed onderwijs
nodig hebben.

Save the date:
zondag 10 juli 2022

•

Verbinding tijdens een boottocht
•

•

✓
✓
✓
✓

In 2021 is er een bedrag van € 8.050,00
overgemaakt naar DHAN Foundation India
voor de 2 onderwijsprojecten: satelliet
centra en slow learners.
De kosten in 2021 bestaan uit bankkosten
en kosten voor de website. De kosten als
percentage van de inkomsten over 2021
zijn 2%. Dit percentage is gelijk aan 2020.
In 2021 heeft de stichting van diverse
donateurs in totaal € 1.950,00 ontvangen
voor corona noodhulp. Het gehele bedrag is
overgemaakt naar DHAN Foundation India.

4 uur varen op de Biesbosch
Een kerkdienst aan boord
Genieten van een heerlijke lunch
Ook kinderen en/of vrienden zijn van
harte welkom

Noteer de datum alvast in uw agenda!
Het organisatieteam,
Nel Eestermans, Cocky Bongers, Mieke Vosmer

DHAN-directeur Vasimalai ziet dit niet als
‘druppels op gloeiende platen’ maar ‘als
druppels die helpen de oceaan te creëren’.
De Stichting Vrienden van DHAN is door de
Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut
Beogende Instelling, ANBI. Wie aan zo’n
instelling een gift geeft, mag dat bedrag
aftrekken van de inkomstenbelasting.
Bovendien is de ontvangende instelling
vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Uit het bovenstaande blijkt dat uw bijdragen
optimaal worden gebruikt en zorgen voor een
betere toekomst voor de kinderen en de
gezinnen waar zij deel van uitmaken.
Op 24 april mogen wij collecteren in de dienst.
Uw bijdragen blijven van harte welkom op onze
bankrekening.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Stichting Vrienden van DHAN
De afgelopen maand heeft de Stichting Vrienden van DHAN haar jaarverslag gepubliceerd.
Onze betrokkenheid bij het werk van DHAN
Foundation in India bleek ook in 2021 van
grote toegevoegde waarde. In navolging van
de activiteiten van DHAN combineerden wij
in 2021 acute noodhulp met structurele
ontwikkeling op het gebied van onderwijs.
Investeren in onderwijs is investeren in een
betere toekomst. Een kind dat een thuis heeft
en onderwijs krijgt, kan later bijdragen aan de
maatschappij. Onderwijs is de beste manier
om mensen in extreme armoede te helpen.
Het stelt jongeren in staat om werk te vinden,
te sparen en de kwaliteit van hun leven en dat
van hun kinderen aanzienlijk te verbeteren.
DHAN werkt met groepen mensen die hulp
het hardst nodig hebben, op het platteland

Van harte dank namens de drie bestuursleden:
Corné de Jonge penningmeester, Diny Fockens
secretaris, Annette Houtekamer voorzitter
www.vriendenvandhan.nl
info@vriendenvandhan.nl
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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in 1815 magnifiek op muziek gezet door de
componist Franz Schubert. Der Erlkoenig is
vanuit het Duits vertaald als de Elfenkoning.

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 bijdrage van Lesley
Smith en Martin Rijpsma.

Korte inhoud van het gedicht
De ballade vertelt het trieste verhaal van een
vader die in het begin van de avond te paard
naar huis rijdt met in zijn armen zijn jonge
zoon. Het wordt mistig en de zoon, die
vermoedelijk doodziek is, ziet in zijn koortsdromen de Elfenkoning, een symbool van de
dood, die hem probeert mee te lokken naar de
‘andere zijde’. Het angstige kind roept naar zijn
vader om hulp. De Elfenkoning probeert het
opnieuw, uiteindelijk dreigt hij het kind met
geweld mee te nemen. Als de vader en het
kind na een wilde rit op hun bestemming
komen, blijkt de jongen gestorven te zijn.
Hij is voor de Elfenkoning bezweken.

Mosè in Egitto
van Rossini
Tijdens het Rossini-jaar in 1992 heb ik een
serie van programma's over de componist
op de televisie gezien. Tijdens één van die
programma's heb ik voor het eerst het gebed
(Preghiera) van 'Mosè in Egitto' gehoord.
Ik vond de muziek zo mooi dat ik er een cd
van wilde kopen om bij mijn collectie te doen.
Er was één probleem en dat was dat de naam
van de opera niet tijdens het programma was
vermeld! Toch ben ik, toen ik een volgende
keer in de stad was, naar een muziekwinkel
gegaan om te zoeken. Ik keek naar de collectie
van Rossini-opera’s en ik dacht dat 'Mosè in
Egitto' hoogstwaarschijnlijk de juiste zou zijn.
Gelukkig had ik de juiste dubbel-cd gekocht,
maar de opera's van Rossini zijn zo mooi dat
een verkeerde keuze zou geen ramp geweest
zijn! Preghiera en de hele opera 'Mosè in
Egitto' zijn op YouTube te vinden.

De tekst en de muziek
Toen ik als zesjarige jongen naast de piano
van mijn moeder stond, die probeerde de
muziek ervan te spelen, vertelde zij mij het
verhaal van der Erlkoenig. Als kind van zes
jaar was ik diep onder indruk van dit verhaal,
ik herinnerde me dat ik zeker drie nachten
wakker heb gelegen en alsmaar aan die jongen
dacht, die zo plotseling gestorven was. Het liet
me mijn hele leven niet los. Niet constant
natuurlijk, maar toch vaak. Ik kreeg op de
middelbare school de tekst en toen we thuis
een grammofoon kochten, werd de plaat
regelmatig gedraaid. De tekst van de ballade
is werkelijk fantastisch en nog mooier is de
muziek van Schubert. Als je pianomuziek
hoort dan zie je als het ware het bezwete
paard dat door de velden en de bossen draaft.
De tekst is ook angstaanjagend. De zoon ziet
in de mistflarden de geest van de Elfenkoning
en schreeuwt het uit: “Mein Vater, mein Vater,
siehst du den Erlkoenig nicht?!” De vader
antwoordt geruststellend: “Mein Sohn … es
ist ein Nebelstreif.”
En zo gaat het gedicht verder. Goethe maakt
er werkelijk een angstaanjagende geschiedenis
van. De geest van de Elfenkoning probeert het
kind met lieve woordjes te strikken om met
hem mee te gaan. Wederom roept het kind zijn
vader, “mein Vater, mein Vater jetz fast der
Erlkoenig mich an! Bij de vader lopen nu de

Lesley Smith

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Der Erlkoenig
‘Wer reitet so spaet durch Nacht und Wind?
Es ist ein Vater mit seinem Kind’
Dit zijn de eerste twee regels van een gedicht
of Ballade uit 1782 van de Duitse schrijver en
filosoof Johann Wolfgang von Goethe. Het is
een wereldberoemd gedicht van Goethe en
14
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rillingen over zijn rug en hij spoort het paard
aan nog harder te rennen. Hij houdt het
kreunende kind stevig vast en eindelijk bereikt
hij uit-geput zijn boerderij ‘und in sein Armen
das Kind war tot.’ Het kind was in zijn armen
gestorven. Steeds als ik dit hoor en lees,
lopen weer de koude rillingen over mijn rug …
zo zielig!
Kort einde
Keer op keer als ik dit lied hoor, vind ik de
tekst en vooral de muziek schitterend, zo
mooi, je ziet die paardenhoeven razendsnel
over de weg gaan. Van de tekst blijft een ding
mij wat onduidelijk: waarom is het einde zo
abrupt ... zo plotseling afgelopen. ‘In seinen
armen das Kind war tot.’ Punt … uit, niets meer
… Dat laat een onbevredigend gevoel achter.
Waarom zo’n kort einde. Er gaat een gerucht
dat dit korte einde ook al ter sprake was
gekomen toen Goethe (66 jaar oud) samen
met Schubert (19 jaar oud) de ballade op
muziek zette. Vermoedelijk was Goethe moe
na een paar glazen wijn en had hij geen zin
meer om er nog een uitgebreider einde aan
te geven.
Schubert dacht waarschijnlijk: als Goethe er
geen zin meer in heeft, maak ik ook maar een
kort einde aan de muziek. Dus werd het: ‘In
seinen Armen das Kind war tot’. Punt uit.
Schubert dacht: dan maak ik het ook kort
en besloot de muziek met twee akkoorden:
Plom ... Plom …!
Martin Rijpsma
Muziek te bekijken en te beluisteren:
Der Erlkoenig, Schubert op YouTube.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

15

De Verbinding
Protestantse Gemeente te
Lage Zwaluwe
Kerkstraat 49
4926 CV Lage Zwaluwe
http://www.protestantse
gemeentelagezwaluwe.nl/

Protestantse Gemeente te
Terheijden en Wagenberg
Postbus 64
4844 ZH Terheijden
https://pknterheijdenwagenberg.nl/

De Protestantse gemeenten te Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg zoeken een

Kerkelijk Werker
voor 8 tot 12 uur per week
Wie zijn wij:
De Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe en de Protestantse Gemeente Terheijden - Wagenberg
zijn open en gastvrije gemeenschappen waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie
van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons beider gemeente-zijn: ontmoeting
met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.
De gemeenten werken op inhoud samen met respect en aandacht voor de eigenheid en
geschiedenis van de verschillende kernen en staan open voor allerlei vormen van oecumene.
De samenwerking bestaat onder meer uit tweemaal per maand een gezamenlijke kerkdienst,
gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen, een gezamenlijk kerkblad en gezamenlijke vormingsen toerustingsactiviteiten.
Wat ga je doen:
Samen met onze voorganger ds. Marijn Gilhuis geef je vorm aan gemeente zijn in de wijk, met een
verdeling op grond van geografische ligging, doelgroep en/of thema. Je legt contact met dorpen,
burgerlijke gemeente, scholen en opbouwwerkers. Je geeft in overleg met onze voorganger en
kerkenraden vorm aan pastorale aandachtsgebieden en het diaconale beleid en de toerusting van
de diaconie.
Wat verwachten wij van jou:
Je beschikt over de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan een door de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) erkend opleidingsinstituut en je bent ingeschreven in het Register Kerkelijk
Werkers van de PKN. Je bent theologisch ruimdenkend, kan zelfstandig werken en hebt enige jaren
ervaring als kerkelijk werker. Je hebt bij voorkeur een opleiding Homiletiek behaald of bent bereid
deze te volgen en je bent bereid voor te gaan in diensten. Je hebt ervaring met moderne
communicatiemiddelen en bent daarmee creatief.
Salaris en arbeidsvoorwaarden:
Je gaat werken voor beide Protestantse Gemeenten, en krijgt een arbeidscontract van 8 tot 12 uur
per week. Het betreft een aanstelling voor 1 jaar met de mogelijkheid van verlenging. Salaris en
arbeidsvoorwaarden zijn conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN, schaal 8; minimaal
€ 2.438,06 en maximaal € 3.351,14 (bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband). Inschaling
vindt plaats op basis van ervaring. Voor de aanstelling is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
noodzakelijk.
Procedure
Wil je solliciteren? Stuur dan je motivatie met cv (als één pdf) uiterlijk 31 maart 2022 naar
info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl t.a.v. Helma Orie en Mariëtte Verkerk.
Voor meer informatie kun je telefonisch of per e-mail contact opnemen met:
Helma Orie, voorzitter Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe,
T: 06 – 18 74 96 40, E: helmaorie1@gmail.com) of met
Mariëtte Verkerk, voorzitter Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Terheijden - Wagenberg,
T: 06 – 23 52 77 56, E: mariette177@gmail.com.
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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: Kruiswegicoon ‘Opstanding’
van Anne-Marie van der Wilt
Kopij meinummer 2022 inleveren vóór 20 april 2022
bij de redactie - zie pagina 2
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