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Van de redactie
Hier is het dan, uw kerkblad. Reina en Diane hebben het stokje aan ons overgedragen, zoals dat
hoort nog even een stukje met ons meegelopen, en intussen handenvol tips gegeven. Dankjewel
Diane en Reina, voor al die jaren dat jullie het kerkblad hebben gemaakt en voor de grondige
overdracht.
Op de andere vernieuwing waren we minder voorbereid, maar het is de kerkrentmeesters toch gelukt
om op tijd een nieuwe drukker te vinden. Uw kerkblad ligt iets later op de mat dan u gewend bent,
het was deze week ook nog Koningsdag, maar vanaf volgende maand willen we weer op schema
liggen.
De eindredactie
Inge Berendsen en Loes van der Eijk
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Zondag 22 mei 2022
Zesde zondag van Pasen

Kerkdiensten

Lage Zwaluwe
10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd uit
Geertruidenberg

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: dhr. A. Verdoorn uit Lage Zwaluwe
Diaconiecollecte: Amnesty Werkgroep
Drimmelen

Donderdag 26 mei 2022
Hemelvaartsdag

Zondag 01 mei 2022

Lage Zwaluwe wandelen en schuurviering
09.00 uur: wandelen
10:00 uur: ds. M. Gilhuis
dhr. D. van den Berg
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld

Derde zondag van Pasen
Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg
Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: drs. B.H. Hendriksen uit Chaam
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe

Zondag 29 mei 2022
Zondag 08 mei 2022

Zevende zondag van Pasen

Vierde zondag van Pasen

Lage Zwaluwe
10.00 uur: dhr. A. Verdoorn
Diaconiecollecte: aktie Vakantietassen

Lage Zwaluwe
10.00 uur: dhr. A. Verdoorn

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd uit
Geertruidenberg
Diaconiecollecte: Nacht van de Vluchteling

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. T. Los uit Oosterhout
Diaconiecollecte: Annahuis Breda

Zondag 15 mei 2022

Zondag 5 juni 2022
Pinksteren

Vijfde zondag van Pasen

Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg

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

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: mw. J. van Hooijdonk – Buizer
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: KIA – Pinksterzending

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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daarbij een beweging van buiten naar binnen,
naar het innerlijk, en daarna weer naar buiten
toe.
Als wij dan eten van dit brood en drinken van
deze beker, dan roept het delen van brood en
wijn de herinnering op van maaltijden die
Jezus vierde. Hoe anders is het Pesachmaal in
de bovenkamer dan de maaltijd op het veld.
Daar is eerst schaarste van brood maar daarna
is er – wonderbaarlijk - meer dan genoeg voor
duizenden. Hoe anders is dit Pesachmaal dan
de maaltijd met tollenaars en zondaars, zoals
de omstanders zeggen, de mensen die om hun
levenswandel aan de kant worden gezet. Nee,
deze maaltijd is intiem, alleen Jezus met zijn
vrienden. Maar ik kan niet anders dan ook die
maaltijden van Jezus voor ogen hebben als ik
het Avondmaal vier. Het is in die lijn van delen
zodat je overvloed hebt dat Avondmaal gevierd
wordt. Het is in de lijn van ‘schuif eens op, hier
is iemand anders die er ook bij hoort’, ook al
vinden anderen misschien van niet. Jezus is
ruimhartig en gastvrij.
Dit zijn de eerste gedachten en associaties bij
het Avondmaal: de maaltijden die Jezus bij zijn
leven hield.
Nu de opstap naar de tweede betekenis. Hoe
zou Jezus dat Pesachmaal gevierd hebben met
zijn vrienden? Gehaast, met sandalen aan en
staf in de hand, zoals in Exodus staat? Met het
gevoel dat de Egyptenaren je op de hielen
zitten en jij op het punt staat te vluchten?
Moeilijk te zeggen, omdat wat we lezen in
Mattheüs al gekleurd door de dood en
opstanding van Jezus. Ook Mattheüs vertelt
het 60 jaar later al met die geschiedenis achter
zich. Als Jezus van brood en wijn zegt dat ze
zijn lichaam en bloed verbeelden, dan zitten
we al midden in de betekenisgeving van Jezus’
dood en opstanding door de eerste gemeente,
de eerste volgelingen van Jezus.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit
deze beker, dan voegen wij ons in een ritueel
vol symboliek. Brood en wijn verwijzen naar
Jezus’ lichaam en bloed. Ze staan er symbool
voor. Kunnen we dan niet volstaan met het
laten zien van brood en wijn? Nee, we eten en
drinken. Daarmee komen we bij een bijzondere
werking van een symbool. We verinnerlijken
het symbool. Jezus wordt iemand die in ons is.
Jezus voedt ons letterlijk symbolisch.
De vergelijking wordt gemaakt met het lam dat
gedood werd om de oudste zonen van de
Israëlieten te sparen, om de uittocht mogelijk
te maken. Jezus sterft voor ons gelovigen, om
een weg mogelijk te maken van dood naar
leven. Het woord dat in dit verband valt is
‘offer’. Dat past ook bij de rituelen van de
joden, waar offers gewoon waren. Het beeld
dat wij dan kunnen hebben is dat Jezus
geslachtofferd werd. Maar daarmee is het

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 01 mei 2022
18.30 uur: dhr. P.A. Kraak
De collecte is voor de diaconie
Zondag 22 mei 2022
18.30 uur: dhr. E.M.C. Orie
De collecte is voor de kerkvoogdij
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ter overweging
Een preek en een avond – Wat vieren we
bij het Avondmaal?
In een eerder nummer van De Verbinding
schreef ik dat ik een preek uit zou schrijven
van de afgelopen tijd. Hieronder vinden jullie
de tekst van de preek op Witte Donderdag. We
vierden toen het Avondmaal. Daar sta ik in de
preek uitvoerig bij stil, in verbinding met de
betekenis die we geven aan Jezus’ dood. Een
kernthema in deze tijd, zo dichtbij Pasen.
Beste mensen,
Wat is het goed om weer bij elkaar te zijn om
deze stille week te vieren, om vandaag te
beginnen met de Witte Donderdag, waarop we
het Avondmaal vieren. Na twee jaar coronadiensten, nu weer bij elkaar. En misschien zijn
er mensen die er niet bij kunnen zijn, vanwege
corona ook, of om andere redenen. Hoe dan
ook, fijn dat we met elkaar verbonden deze
dag hier kunnen vieren.
Vandaag en de komende dagen voegen wij ons
in het verhaal over de laatste dagen van Jezus.
We zijn spelers en toeschouwers tegelijk. We
komen heel dichtbij de kern van ons geloof en
de verhalen die dat geloof dragen en voeden.
Dat maakt deze dagen bijzonder. Vandaag
leggen we het accent op het Avondmaal, en
wat het is: God en mensen verbonden.
Als we bij die verbinding met God stilstaan,
wat betekent het Avondmaal daarin? In drie
stappen ga ik met u op zoek naar wat het
Avondmaal daarin betekenen kan. Ik maak
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Nieuwe Testament spaarzaam. Toch wordt in
ons geloof het sterven van Jezus vernauwd tot
dit feit. Het beeld van het offer wordt helemaal
uitgerekt en overvraagd.
Dat komt vooral door de middeleeuwse
theoloog Anselmus van Canterbury (1033 –
1109) , die in zijn boek ‘Waarom God mens
werd’ (1094-1098) uit de doeken doet dat de
mens door zijn zonden God van zijn eer
beroofd heeft. Daarmee heeft de mens schuld
op zich geladen. Deze schuld moet terugbetaald worden, maar de mens is daartoe niet
in staat, omdat het een schuld tegenover God
is. Hoe is dit op te lossen? God wordt mens. En
zo is Jezus daar, om door zijn dood de schuld
tegenover God te betalen. Deze gedachte uit
de middeleeuwen is centraal geworden in de
westerse theologie en heeft andere manieren
om het sterven van Jezus uit te leggen
verdrongen.
In het nieuwe testament zijn meer visies op
Jezus’ sterven. Bijvoorbeeld zijn inzet voor zijn
volgelingen. Zo spreekt Paulus in Galaten 3
over Jezus als losser. Jezus is iemand die
instaat voor een ander. Jezus koopt de ander
vrij, zoals een familielid losgeld betaalt om een
verwant te helpen (zie het verhaal van Boas en
Ruth, in het bijbelboek Ruth). Zo staat Jezus
met zijn leven in voor een ander. Paulus voert
het beeld van de losser op in zijn brieven om
de dood van Jezus uit te leggen.
Een andere gedachte is dat Jezus’ dood de
consequentie is van zijn manier van leven.
Heel zijn leven stelt hij in dienst van mensen,
van hen die aan de onderkant en keerzijde van
de maatschappij staan: zieken, uitgerangeerde
mensen. Zij die niet meetellen. Ook staat hij
op tegen bestaande verhoudingen. Dat kost
hem zijn leven. Op deze manier heeft hij zijn
leven gegeven voor zijn volgelingen. Dan is
zijn dood niet een eindpunt maar een doorgang
naar de opstanding. De opstanding is het teken
van Gods liefde voor mensen.
Als Jezus zegt ‘dit is mijn lichaam voor jou
gegeven’, denk ik ook aan het idee dat al in
het Oude Testament ontstaat over de
Rechtvaardige, de mens naar Gods hart, die in
de plaats van allen kan staan. Het is de
gedachte ‘één voor allen’. Omwille van deze
ene worden alle anderen gered.
Al deze gedachten doen mee als we Avondmaal
vieren, als Jezus zegt dat brood en wijn zijn
lichaam en bloed zijn, gegeven voor velen.
Jezus als offer, losser, als de Rechtvaardige die
instaat voor zijn naasten.
Jezus laat zich gevangennemen, maar dat is
niet het einde. Het is één voor allen. Hij is
gegaan, heeft zichzelf gegeven, mensen
losgekocht, als Rechtvaardige vastgehouden

aan het goede en ons mensen niet
verloochend.
Dit kan je een gevoel geven van geliefd zijn
door God, door Jezus die in zijn dood en
opstanding de mensen trouw is gebleven die
zijn weg willen volgen.
Daarmee kom ik bij het derde en laatste
waaraan het Avondmaal doet denken: aan
Jezus’ volgelingen die ná hem brood en wijn
delen, met al die anderen die die beweging
willen meemaken, in een lange stoet van
mensen door de eeuwen heen. Het was al na
Pinksteren zo: ‘en zij deelden alles met elkaar’,
en sindsdien is dat doorgegaan tot nu toe. En
telkens als we het brood delen en de wijn
schenken zeggen we: ‘Dit is het lichaam van
Christus, die is het bloed van Christus’.
Wij doen zoals hij deed toen hij in de velden de
duizenden voedde, toen hij zichzelf gaf omwille
van ons mensen, toen zijn volgelingen na hem
brood en wijn deelden en aan hem dachten:
Jezus die zich gaf, als voeding voor de ziel van
allen die hunkeren naar liefde, vrede en
barmhartigheid. Amen.
Ds. Marijn Gilhuis
Over de avond – op 22 juni - leest u op de
volgende bladzijde onder het kopje kringwerk.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Bij de kerkdiensten
In deze zondagen leven we toe naar Hemelvaart en Pinksteren. We volgen in het rooster
het evangelie van Johannes. Jezus is daar
afscheid van de discipelen aan het nemen. Hij
heeft wat achter te laten.
Zondag 15 mei
Lage Zwaluwe

Liefde – da’s alles wat ik vraag.
Een van de dingen die Jezus achterlaat is zijn
liefde voor zijn discipelen, zijn vrienden.
Zonder liefde krijg je niets meer voor elkaar.
Daarom geeft Jezus hen een motto: ‘Heb
elkaar lief’. Dat is het laatste wat Jezus zijn
vrienden mee wil geven.
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Hemelvaartsdag 26 mei

22 juni 2022
Over Jezus’ dood gesproken – hoe moeten
we deze bezien?
Welke betekenis geven wij aan Jezus’ dood?
Wat betekent het dat hij ‘gestorven is als
verzoening voor onze zonden’? Zouden we op
een ander manier naar Jezus’ dood kunnen
kijken en wat betekent dat dan voor ons beeld
van Jezus, ons persoonlijk geloof en de
betekenis van Jezus daarbij? Een avond om
thema’s die in bovenstaande preek genoemd
zijn verder uit te diepen.

Lage Zwaluwe

Oecumenische dienst op ’t boerenerf (dus
niet in de kerk)
Mijn zegen heb je!
Met Hemelvaart vieren we de opgang van
Jezus naar de hemel – hij gaat naar God toe,
en zegenend neemt afscheid van zijn vrienden.
De discpelen blijven hem nog even nakijken,
maar worden snel gewezen op de woorden van
Jezus dat ze moeten wachten op de Geest die
komen zal. Dan zal met Pinksteren het grote
moment voor de discipelen aanbreken, maar
zover is het nog niet. Hoe wachten zij? Jezus
zegent hen. Wat kan dat allemaal betekenen?

Deze avond is op woensdag 22 juni in het
Witte Kerkje, van 19.30 uur – 21.00 uur.
Bijzonderheid: om 18.00 uur biedt de diaconie
een maaltijd aan.

Tijdens de dienst met Hemelvaart zijn we te
gast op de boerderij De Reevliet van familie
Van Geel, op Bloemendaalse Zeedijk 28
(toegang via de Zwaluwse Pootweg). Er is
voldoende parkeergelegenheid.
Omdat de boerderij niet berekend is op zoveel
bezoekers vragen wij u om uw eigen stoel mee
te nemen.
Bij mooi weer kan vanaf 09.00 uur gewandeld
worden in de omgeving. De dienst begint om
10.00 uur. Voor een kopje koffie/thee etc.
wordt gezorgd.

Deze avond sluit aan bij de maaltijd die
om 18 uur zal starten.
U kunt dan een goede maaltijd hebben met
een prettig vervolg, of een goede avond met
een prettige maaltijd vooraf.
U kunt natuurlijk ook alleen voor de maaltijd
komen of alleen voor de avond!
U kunt zich voor de avond aanmelden bij ds.
Marijn Gilhuis (marijngilhuis@gmail.com)
En voor de maaltijd bij Inge Berendsen
(ingemade@ziggo.nl)
Ds. Marijn Gilhuis

Ds. Marijn Gilhuis

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Een gebed bij Moederdag
Moeder

Kringwerk

Had ik jouw geloof maar
jouw kracht van geduldig verduren
je zekere hoop dat ooit eens
alles nieuw zou zijn en goed
jouw weten dat geen weten was
maar geloven dat toch –
je psalm die zong van
U, Gij, God en Heer
die jou kent en niet loslaat.

9 mei 2022
vervolgavond ‘Daar zijn woorden voor’
Praten over het geloof is niet zo
vanzelfsprekend. Het is soms lastig om de
juiste woorden of beelden daarvoor te vinden.
In een eerste avond hebben we er met een
groep over gesproken. In deze avond gaan we
ermee verder en kijken we nadrukkelijker naar
verschillende stijlen van geloven en hoe we
zelf aan het werk kunnen gaan om woorden te
vinden voor wat wij beleven.
U bent van harte welkom, ook als u de
afgelopen keer niet in de gelegenheid was te
komen. In dit geval is het fijn als u zich meldt,
zodat we daar rekening mee kunnen houden
met betrekking tot de grootte van de ruimte
waarin we zitten.
Op 9 mei bent u welkom in ‘Ons Belang’ in
Lage Zwaluwe (naast de kerk). We beginnen
om 19.30 uur. Tot dan,

God, had ik dat geloof maar
dan zou ook ik nu weten
dat het goed is zo.
Werner Pieterse
Uit: Petrus
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Uit de kerkenraad

Uit de pastorie
Dit gedicht heb ik gelezen tijdens de kerkdienst
op Paasochtend.

Samenvatting notulen van de
gezamenlijke kerkenraadsvergadering
dinsdag 19 april 2022

Is jouw weg ooit doodgelopen?

Na het welkom door Mariëtte Verkerk wordt
het kaarsje aangestoken. Als bezinning geeft
ds. Marijn Gilhuis uitleg over drie prachtige
iconen, gemaakt door ds. Anne-Marie van der
Wilt. Hierna gaat Marijn voor in gebed.

Is jouw weg ooit doodgelopen
door de keuze die je maakte
idealen die je had,
door ziekte die je lamlegt
of je geest verdwalen laat?

Na het vaststellen van de notulen van 15
maart 2022 komen de volgende onderwerpen
aan de orde:
- Organisatie boottocht 10 juli 2022
- Samenwerking in de regio
- Terugblik op de diensten in de afgelopen
periode
- Toelichting op de diensten in de komende
periode

Daar is het stil
alleen mijn roep, mijn schreeuw:
Wie ziet mij hier? Is dit mijn weg?
Jij wijst me liefdevol of dwingend
een andere die ik kan gaan.
Toch is het deze die ik moet,
mijn keuze of mijn toeval,
hier sta ik en ik zal gaan.

Verder zijn er de mededelingen van de
voorganger, het College van Kerkrentmeesters,
de Diaconie en de Ouderlingen.

Alleen dit vraag ik je:
Houd mij vast met jouw ogen,
verlies me niet
uit het zicht.
Zelfs niet wanneer de weg mij niet
dragen kan en ik val
weg in het duister.

Na de rondvraag sluit Joke Geerse de
vergadering met het lezen van het gedicht
Seizoenen van Toon Hermans.

Houd me vast met jouw ogen
van Licht,
volg mij tot in de ochtend
tot de Zon mijn nieuwe dag begroet
en wij naast elkaar
de hand vasthouden en gaan de weg
geheeld, getroost, gezien.
Geliefd.

Namens de gezamenlijke kerkenraden,
Mieke Vosmer
Scriba Terheijden en Wagenberg
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Pasen 2022, Marijn Gilhuis
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Een brief aan de leiding van de PKN – over
de patriarch van Russisch-orthodoxe kerk
De kerkenraden hebben een brief gestuurd
naar de leiding van de Protestantse Kerk in
Nederland, met de vraag of ze nadrukkelijk
afstand willen nemen van de uitspraken van de
patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk,
Kirill. Tot nu toe hebben we geen antwoord op
de brief gekregen. Hieronder, om u te
informeren, de volledige tekst van de brief.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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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/

Lage Zwaluwe, maart 2022.
Geachte leden van de synode en van het dagelijks bestuur van de synode van de Protestantse kerk in Nederland,
Waar het geloof niet goed voor is
Met verbijstering hebben we de berichten gelezen over de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk, Kirill. Hij en
Vladimir Poetin kunnen het heel goed met elkaar vinden. Zo goed zelfs dat Kirill de oorlog die Poetin voert in
Oekraïne niet alleen toejuicht en goedkeurt, maar ook met geloofstaal een diepere zin geeft: het mag van God.
Het grote doel is een rijk te bouwen waar de waarden van God en vaderland, zoals Poetin en Kirill dat zien,
worden beschermd.
Dit doet ons, in deze vastentijd voor Pasen, denken aan het verhaal van de verzoeking van Jezus in de woestijn.
De duivel, zo wil het verhaal, brengt Jezus naar een hoge plaats. Vandaar kan Hij in één keer alle koninkrijken
van de wereld zien. Jezus ziet alle landen en de absolute macht die daarmee gepaard gaat. Hij wordt verleid om
de greep naar de macht te doen, onder één voorwaarde: dat Hij zich niet meer tot God wendt maar tot Gods
tegenstrever. Jezus kiest resoluut voor God en alles waar God voor staat: liefde, rechtvaardigheid,
barmhartigheid – al die grondwaarden die het leven mogelijk maken.
Als we dan Kirill en Poetin zien: beiden zwichten voor de verleiding naar de macht over de landen, over de
volken. Daarmee gaan ze in tegen alle waarden waar Jezus voor staat. Het venijn zit ‘m er in dat Kirill zijn
honger naar macht verwart met Gods waarden van liefde en rechtvaardigheid. Meer nog, dat hij zijn honger naar
macht verkondigt als wil van zijn God. Het mag duidelijk zijn: wij herkennen ons op geen enkele manier in de
visie van Kirill.
Het maakt ons boos en verdrietig dat Kirill de God van het christelijk geloof voor zijn karretje spant. Daar is het
geloof niet goed voor en ook niet voor bedoeld. Wat ons betreft heeft deze patriarch een andere God.
Daarom
Vanuit onze gemeenten achten wij het wenselijk dat de Protestantse kerk in Nederland nadrukkelijk afstand
neemt van de visie van de patriarch Kirill en niet alleen de Russisch-orthodoxe Kerk oproept zich tegen de oorlog
uit te spreken.
We vinden dit wenselijk om solidariteit te tonen met het volk uit Oekraïne en de Orthodoxe kerk daar én om aan
mensen in Nederland, die het onderscheid niet kunnen of willen maken tussen de verschillende kerken en de
visie van Kirill verwarren met het Christendom in algemene zin.
Daarom ons verzoek aan de synode van de Protestantse kerk (PKN) om in een verklaring afstand te nemen van
de visie van Kirill en in positieve zin te zeggen waar de PKN wel voor staat.
We zien uit naar uw reactie.
Met dank en hartelijke groet,

mw. Helma Orie en mw. Mariëtte Verkerk (voorzitters van de kerkenraden van de protestantse gemeenten Lage
Zwaluwe en Terheijden-Wagenberg) en
ds. Marijn Gilhuis (predikant van de protestantse gemeenten Lage Zwaluwe en Terheijden-Wagenberg)

9

De Verbinding
Het moment kwam dat de leerlingen en
volgelingen echt afscheid moesten nemen. Na
de hemelvaart was Jezus niet meer lijfelijk
onder hen aanwezig. Dat moet moeilijk zijn
geweest voor zijn volgelingen. Jezus zelf heeft
aan zijn discipelen en volgelingen beloofd dat
de Geest van God over hen zal komen om hen
te troosten en bemoedigen nadat zij hem
hebben moeten laten gaan. Dat ervaren ze met
Pinksteren. De Geest van God zet hen in
beweging om het goede nieuws verder de
wereld in te brengen. Zo ontstaat de kerk, en
het christendom wordt verspreid.
Hoewel Jezus niet meer lijfelijk aanwezig is,
zien we op de icoon een beweging vanuit zijn
silhouet. Die beweging is weergegeven in
zachtgeel glas dat de mensen omgeeft en door
hen heen werkt. Waar het zachtgele glas door
de mensen heengaat zien we dat ze van kleur
veranderen. De Geest doet daadwerkelijk iets
met de mensen. De Geest geeft bemoediging,
inspiratie en kracht. De mensen zijn weergegeven in diverse kleuren om daarmee de
veelkleurigheid van mensen aan te geven.
Ieder mens heeft een eigen kleur en verhaal.
De veelkleurigheid geeft ook aan dat de Geest
van Pinksteren mensen creatief maakt en hen
in beweging zet. Het silhouet van Jezus is
weergegeven met opgeheven handen, waarmee hij degenen die achterblijven zegent.

Omzien naar elkaar
Verschillende leden van onze gemeenten
worstelen voor langere of kortere tijd met een
kwetsbare gezondheid, anderen hebben
drukken taken in werk of eigen kring. Weer
anderen weten misschien niet hoe de dagen
door te komen. Wat je situatie ook is, soms
kan het je teveel worden of wil je daarover
graag met iemand spreken.
Omdat De Verbinding ook op het internet
staat, noemen we hierbij geen namen. In ons
pastoraal team hebben we veel mensen in
beeld, maar het kan zijn dat je graag iemand
wilt spreken. Aarzel dan niet om contact met
een van ons op te nemen.
Wat je situatie ook is, we wensen je veel
sterkte, goede moed en Gods nabijheid toe.
Namens de ouderlingen, pastoraal werkers,
bezoekpersonen, ds. Marijn Gilhuis.
(marijngilhuis@gmail.com; 0618315690)
Ds. Marijn Gilhuis

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Materiaal: hout, glas, Bijbeltekst onder glas,
bladgoud onder glas, marmer.
Ds. Anne-Marie van der Wilt
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

‘Hemelvaart en Pinksteren’
Op de voorkant van dit kerkblad staat het
icoon ‘Hemelvaart en Pinksteren’, gebaseerd
op Handelingen 1:1-14.

Agenda
mei 2022

Hemelvaart en Pinksteren
Bij deze icoon valt op dat heel centraal een
mensfiguur is weggelaten. Er is slechts een
silhouet zichtbaar, verwijzend naar Jezus die
terug is gegaan naar de hemel. Jezus’ leven op
aarde is een heel enerverend leven geweest. In
de jaren dat hij rondtrok hebben de discipelen
en andere volgelingen heel veel met hem
meegemaakt. Daar leek plotsklaps een einde
aan gekomen toen hij werd veroordeeld tot de
kruisdood. De droom van zijn volgelingen viel
daardoor volledig in duigen. Een heftige tijd
brak aan toen ze het lijden en sterven van
Jezus meemaakten. Toch heeft de dood niet
het laatste woord. Jezus stond op uit de dood
en verscheen meerdere keren aan zijn
leerlingen.

10

Gezamenlijk
moderamen

19.30
uur

Terheijden

17

Gezamenlijke
kerkenraad

19.30
uur

Terheijden

23

kerk
schoonmaken

09.00
uur

Lage Zwaluwe

Wekelijks Bijbellezen op donderdagochtend
van 09.00 – 10.00 uur in de consistorie te
Lage Zwaluwe.
Op donderdag 5 mei is er geen Bijbellezen.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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die momenten is God daar, met licht en met
uitkomst. Johannes schreef daar groots over
en de psalmist persoonlijk. In dat vertrouwen
hebben we God bij het afscheid van Johan
betrokken, in het vertrouwen dat de nieuwe
hemel en aarde zoals Johannes die beschrijft
voor allen is neergezet, voor Johan en voor
ons.
Onze gedachten en gebeden zijn bij Els, Niels,
Ellen en Bart, bij mevrouw Van der Vlist, de
moeder van Johan en bij verdere familie en
vrienden.

In liefde gedenken wij
In herinnering aan Johan van der Vlist
Op zaterdag 26 maart werd Johan van der Vlist
onwel. Reanimatie en snel vervoer naar het
ziekenhuis in Breda mochten helaas niet baten.
Johan overleed die dag, tot grote schrik van
Els, Niels, Ellen en Bart en allen die Johan
kenden. Hij was bij velen bekend en gewaardeerd. Op 31 maart hebben we afscheid van
Johan genomen tijdens een kerkdienst in de
Protestantse kerk in Lage Zwaluwe, waarna hij
in familiekring is begraven op de begraafplaats
bij de kerk.
Johan en Els zijn in de jaren tachtig in Lage
Zwaluwe komen wonen. Hier hadden ze de
bakkerij, een bekend adres voor hen die langer
in het dorp wonen. Toen het werk teveel
vroeg, hebben Johan en Els te taken van de
bakkerij neergelegd. Johan zocht naar andere
wegen. Hij wilde het mensen graag naar de zin
maken en de dingen goed doen. Voor Els en de
kinderen was hij een steun waarop zij konden
rekenen en hij was daarnaast graag onder de
mensen. Hij was ondernemend en kleurrijk. Hij
had vele ideeën, zette projecten op en ging er
dan voor: schrijven voor ’t Carillon en BN De
Stem, de column bij Spraakvermaak, en hij
was steun en toeverlaat voor Ellen voor de
sites KijkopMoerdijk en KijkopDrimmelen. En
hij deed nog meer, zoals het coördineren van
de collecten voor KWF Kankerbestrijding. De
laatste tijd heeft hij mede de lokale politieke
partij Samen Drimmelen opgestart.
Johan wist met mensen uit verschillende delen
van onze burgerlijke gemeente op te trekken.
Deze verscheidenheid was zichtbaar in de
afscheidsdienst, allen verbonden door het
verhaal met en het afscheid van Johan.
Wat het geloof betreft waren ontzag voor God
en angst twee ervaringen die een rol speelden
in het leven van Johan. Hij leefde intensief en
voluit en geloofde op zijn manier. In de dienst
lazen we uit het boek Openbaring, een tekst
die voor Els van betekenis is. Misschien dat
Johannes die het boek Openbaring geschreven
heeft zijn naamgenoot Johan had kunnen
geruststellen, zoals het Els getroost heeft.
Johannes schrijft in zijn beeldende taal hoe
Jezus de weg vrij maakt tussen God en
mensen en dat dat iets is voor iedereen, ook
voor Johan. De woorden van Psalm 139 hielpen
ons om vanuit een innerlijke beleving te
zeggen ‘God kent mij’. Welke wegen we ook
nemen, dicht bij huis of ver weg, God blijft
dichtbij. God ziet om naar mensen omdat God
weet hoe het leven soms zwaar kan vallen. Op

ds. Marijn Gilhuis.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Gesprekskring SAMEN
Agenda SAMEN:
06 mei
SAMEN aan tafel
09 mei
Een goed gesprek – met diepgang
16 mei
Reflectie/stilte avond
20 mei
Een goed gesprek – met diepgang,
ochtendgroep
03 juni
SAMEN aan tafel
Locatie:
Tijdstip:
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, wel
aanmelden voor het samen eten
E: welkom@sameninhetwittekerkje.nl of
T: 06 - 52 04 68 06
Meer informatie:
www.sameninhetwittekerkje.nl
Een hartelijke groet,
Edwin Vonk

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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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 een gevoel
van eigenwaarde krijgen.

Mededelingen Diaconie

Collectes in mei voor het
gezamenlijk diaconaal
doel 2022 Stichting
Leergeld West-Brabant
Oost
Op de zondagen 1 mei en 15 mei en ook op
Hemelvaartsdag 26 mei is de collecte voor
Stichting Leergeld West-Brabant Oost. De
naam Leer-geld 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
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.

Annie Meijer

Collecte zondag

8 mei

Annahuis Breda
Op 8 mei is de collecte voor het Annahuis in
Breda.
Het Annahuis is een laagdrempelige
ontmoetingsplek in Breda, naast de Annakerk.
Het is een plek waar iedereen gezien wordt,
waar mensen tot rust mogen komen en
aandacht krijgen.
Veel bezoekers hebben te maken met
armoede, verslaving of psychische klachten.
Bezoekers komen naar de inloop voor koffie/
thee, de krant, gezelligheid en een luisterend
oor.
Op donderdagmiddag is er het Atelier, waar
mensen schilderen of tekenen onder
begeleiding van een paar deskundige
vrijwilligers.
Ze kunnen hier ook op andere manieren
creatief bezig zijn. Zo zijn er de laatste tijd een
paar vrouwen die het leuk vinden om te
naaien. Een naaimachine werd in het Annahuis
onder het stof vandaan gehaald, en iemand
had er één staan die gebruikt kon worden.
Maar er is nog niet zoveel materiaal in huis dat
ze nodig hebben om te kunnen naaien.
De opbrengst van de collecte op 8 mei wordt
besteed aan materiaal voor het Atelier, waar
mensen hun creatieve talenten ontplooien in
een fijne sfeer. Alvast bedankt voor uw
bijdrage!

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

Wietske Brenters
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Boottocht 10 juli 2022

Actie Vakantietassen
Op 29 mei is de collecte voor de ‘Actie
Vakantietassen’
Vorig jaar besloot de gezamenlijke diaconie
ook in 2022 weer een ‘Actie Vakantietassen’ te
organiseren omdat de actie toen zeer geslaagd
was. Door deze actie vanuit de Protestantse
Kerken in Nederland worden kinderen uit
kwetsbare gezinnen in onze gemeente, die
meestal niet op vakantie kunnen, verrast met
een rugzakje, gevuld met vakantiespulletjes.
De diaconie werkt hierbij samen met de
Voedselbank in Made, Stichting Leergeld WestBrabant Oost en Vluchtelingenwerk Drimmelen.
Vorige jaar kregen ruim 90 kinderen in Hoogeen Lage Zwaluwe, Terheijden, Made en
Wagenberg, in de leeftijden van 4-13 jaar zo’n
tas en ook dit jaar willen we zo’n honderd
kinderen verrassen. Dit jaar willen we ook de
kleintjes van 0-4 jaar een kadootje geven. De
voorbereidingen voor deze actie gaan deze
maand van start en we zullen straks dan ook
zeker weer een beroep op u doen om éénmalig
10 euro te doneren om zo’n rugzak te
sponsoren. Daar leest u in de volgende
‘Verbinding’ meer over. Op de laatste zondag
van mei wordt er al vast gecollecteerd voor
deze actie. Geef dan gul, zodat de ‘Actie
vakantietassen’ ook dit jaar weer een succes
wordt.
Hartelijk dank, namens de kinderen en de
gezamenlijke diaconie.

De boottocht gaat definitief door!
Misschien bent u al telefonisch of mondeling
benaderd door het organisatiecomité.
Door vooraf de interesse te peilen bij onze
gemeenteleden, kwamen wij erachter dat de
animo voor een dag ‘Verbinding tijdens een
boottocht’ bijzonder hoog is. De boottocht gaat
dus door, en ‘verbinding tijdens een boottocht’,
daar gaan we voor op zondag 10 juli 2022. We
gaan de Biesbosch in met het schip de
Catharinaplaat.
Tijdens de tocht is er een kerkdienst aan boord
met als voorganger ds. Marijn Gilhuis.
Daarnaast is er voldoende tijd en gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en te spreken. Begin
eens een gesprek met die ander uit het andere
dorp, leer elkaar kennen, zoek de verbinding!

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

Iedereen die mee wil moet zich nog wel even
schriftelijk of per e-mail aanmelden op een van
de onderstaande adressen.

U kunt de collecten ook steunen door uw gift
over te maken naar de bankrekening van de
diaconie van uw gemeente:

In de bijlagen bij dit kerkblad vindt u het
programma en het aanmeldingsformulier.
Meldt u aan vóór 31 mei.

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

Vriendelijke groeten en tot ziens van het
organisatiecomité:

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

Cocky Bongers,

cbongers@hotmail.com,
tel. 06-54688923

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!

Nel Eestermans,

b.eestermans@hetnet.nl,
tel. 06-46684094

Mieke Vosmer,

miekevosmer@gmail.com,
tel. 06-21496186

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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Koffieochtend 20 mei
wordt andere datum

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.

Welkom! Koffie, soep en ontmoeting
in het Witte Kerkje

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Inloop koffieochtend!
In maart zijn we weer gestart met de inloopkoffie-ochtenden in het Witte Kerkje. In
principe bent u elke derde vrijdag van de
maand vanaf 10.00 uur van harte welkom voor
een vers gezet kopje koffie of thee met allerlei
zelfgebakken lekkers en een praatje met de
andere gasten of met ons. Om 11.30 uur
serveren we vervolgens een lunch van
zelfgemaakte soep met lekkere broodjes. U
hoeft zich voor deze diaconale activiteit alleen
maar aan te melden als u een speciaal dieet
heeft. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat er
voor u ook glutenvrije, lactosevrije en/of
koolhydraatarme koek bij de koffie is.

Collectebonnen
De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij
familie van der Eijk, Schoven 3.
De collectebonnen gaan per vel van 20
bonnen. Er zijn drie soorten collectebonnen:
* groen € 0,25 per bon – € 5,00 per vel
* geel € 0,75 per bon - € 15,00 per vel
* oranje € 1,00 per bon – € 20,00 per vel
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen
te komen halen, bestaat de mogelijkheid om
ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje
naar Loes van der Eijk, tel. 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.

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

Bloemengroet

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Dick van der Eijk

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.

Terheijden – Wagenberg

… 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

Collectebonnen
Voor collectebonnen kunt u terecht bij
Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail
naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl
De collectebonnen gaan per vel van 20
bonnen. We hebben twee soorten bonnen:
* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel
* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel
Het bedrag voor de bonnen maakt u over
op de bankrekening van het College van
Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke
diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Bloemengroet
Terheijden - Wagenberg
Iedere zondag staat er een mooi boeket
bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop
van de kerkdienst worden de bloemen als
groet, namens de kerk, naar één van onze
gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Annette Houtekamer
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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3. U kunt u aanmelden als thuisschrijver. U
krijgt dan elke maand een setje met 3 kant en
klare brieven plus kopieën voor de ambassades. Èn 3 kaarten om naar gevangenen zelf
te sturen. Als u klaar bent met schrijven kunt u
het hele pakketje weer inleveren en de mensen
van de werkgroep zorgen dan verder voor de
verzending.
4. U kunt onze Amnesty werkgroep Drimmelen
ook financieel steunen door uw bijdrage aan de
collecte op 22 mei in het Witte Kerkje in
Terheijden. Daarmee kunnen de portokosten
worden betaald. Dank daarvoor!

Schrijven tegen
onrecht 2022
Amnesty-schrijfochtenden
dinsdagmorgen 17 mei
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!
In mei zullen we
onder andere in
actie komen voor
de prominente
Nigeriaanse
humanist Mubarak
Bala die op 5 april
2022 een celstraf
van maar liefst 24
jaar opgelegd
heeft gekregen. Hij
zat sinds april 2020 vast op beschuldiging van
godslastering omdat hij een bericht op
Facebook plaatste. Daarin sprak hij zich uit
over zijn levensbeschouwing. Een rechter
oordeelde in december 2020 dat Bala vrijgelaten moest worden. Maar de autoriteiten in
het noorden van Nigeria weigerden dit.
Mubarak Bala zit al ruim 2 jaar vast zonder
toegang tot zijn familie en goede medische
zorg voor zijn hoge bloedruk. Hij heeft zijn
advocaat slechts één keer mogen zien.
Mogelijk wordt hij mishandeld.
Elke maand schrijven we brieven naar de
verantwoordelijke politici voor drie mensen
zoals Mubarak Bala; mensenrechtenbeschermers, humanisten, mensen die
onschuldig zijn maar toch in de gevangenis
zitten en zelfs ter dood veroordeeld zijn. Ook
sturen we drie van deze mensen een
groetenkaart om hen een hart onder de riem te
steken. U kunt natuurlijk meedoen met deze
acties en wel op vier manieren:
1. U kunt zich aanmelden voor de emailacties:
u krijgt dan eens per week de gegevens van
één van Amnesty’s gewetensgevangene met
een brief die u kunt ondertekenen en door kunt
mailen naar de betrokken politicus plus de
ambassade van het land waar deze persoon
gevangen zit.
2. U kunt elke derde dinsdag van de maand op
de koffie komen in het Witte Kerkje in
Terheijden en samen met anderen de Amnesty
brieven van de maand ondertekenen en
kaarten schrijven. De eerstvolgende keer is op
dinsdag 17 mei, vanaf 10.30 uur.

Inge Berendsen,
contactpersoon Amnesty International
Werkgroep Drimmelen (525)
E - ingemade@ziggo.nl
T - 0162 - 670 500
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Goed nieuws voor de vakantiegangers van het
Nieuw Hydepark. We hebben een nieuwe
datum!
We gaan op vakantie van 22 tot 29 oktober
2022. Gaat u mee? Verdere informatie volgt in
het kerkblad van juni, of informeer bij de leden
van de diaconie.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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meent wat hij zegt. Als ik kijk naar de TV, de
vluchtelingen uit Oekraïne die in onze
gemeente onderdak vinden en de beelden van
de doden en de verwoeste steden, dan zie ik
dat het menens is. In Europa is het oorlog.
Analisten, journalisten en andere -isten
haasten zich om uit te leggen dat Europa zich
heeft laten misleiden. Sinds zijn aantreden
heeft Poetin het vizier staan op het uitbreiden
van Rusland ten koste van zijn buren. Wij
konden of wilden niet zien dat zich een strijd
om invloedsferen en grondgebied aandiende.
Nu zien we de politiek wikken, wegen en
zoeken naar manieren om zoveel mogelijk
Oekraïne te steunen zonder dat we met man
en macht de oorlog in worden gezogen. En wij
gaan op vier en vijf mei de doden herdenken
die in oorlogen vallen en vieren onze vrijheid.
Zelden waren deze dagen zo noodzakelijk als
in deze tijd. We hoeven maar naar Oekraïne te
kijken, de verhalen van de mensen te horen,
het nieuws te volgen, om te weten hoe
noodzakelijk het is om 4 en 5 mei vieren. Deze
dagen staan voor vrijheid en de waarde van
onze vrijheid. Daarom is het mooi dat we ook
in Lage Zwaluwe en in Terheijden (en in heel
de gemeente Drimmelen) stilstaan bij de
oorlog en bij wie daar gevallen zijn en dat we
nu vrij zijn.
Laten we hopen en bidden dat de vrede en
vrijheid die is bevochten met het leven van
velen behouden kan blijven. En dat we vanuit
onze vrijheid solidair kunnen blijven met alle
slachtoffers van oorlogen, en in deze tijd in het
bijzonder met het volk uit Oekraïne.

De diameter van de bom
De diameter van de bom was dertig
centimeter
En de diameter van zijn effectief
bereik ongeveer zeven meter.
En daarbinnen vielen vier doden en elf
gewonden.
En daaromheen in een grotere cirkel;
van pijn en tijd, liggen verspreid
twee ziekenhuizen en een kerkhof.
Maar de jonge vrouw die
begraven werd waar ze vandaan kwam,
meer dan honderd kilometer verderop,
maakte de cirkel een stuk groter.
En de eenzame man die huilt om haar dood
in een uithoek van een ver land
sluit de hele wereld in de cirkel in.
En dan heb ik het nog niet over het huilen
van de wezen,
dat reikt tot de zetel van God
en daar voorbij, en dat de cirkel
zonder grenzen maakt en zonder God.

ds. Marijn Gilhuis

Yehuda Amichai, uit ‘VRIJ!, gedichten over
vrijheid, vrede en vriendschap.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Wat vrijheid waard is en waar vrijheid om
draait
Aan wie de Tweede Wereldoorlog heeft
meegemaakt hoef je de waarde van 4 en 5 mei
niet uit te leggen. Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag, twee kanten van de medaille
die oorlog heet. We waanden ons in het westen
van Europa veilig van oorlog en strijd. We
hadden immers onze dure geschiedenisles
geleerd. Wie zou zichzelf weer op eigen bodem
in een oorlog willen storten? Al win je een
oorlog, de verliezen zijn enorm en dreunen
tientallen jaren, ja eeuwen later nog na. Maar
wat schetst onze verbijstering en verbazing: er
woedt weer een oorlog op Europese bodem.
Rusland is Oekraïne binnengevallen met alle
retoriek en ideeën die achter zulke oorlogen
zitten. Ik hoor wat de leider van Rusland zegt,
en toch kan ik nauwelijks bevatten dat hij

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
16

De Verbinding
Tentoonstelling Hedendaagse iconen in
Lage Zwaluwe

gemaakt van glasmozaïek of textiel. Met deze
hedendaagse iconen voeg ik mij graag in de
traditie van iconen van glasmozaïek.
Over deze iconen verschijnt op 9 juni 2022 het
boek getiteld Verwonderd door Licht
(Anne-Marie van der Wilt, Verwonderd door
Licht - Eigentijdse iconen, Kok/Boekencentrum,
144 pagina’s, € 24,99). Het boek wordt
gepresenteerd op zaterdag 11 juni, om 14:00
uur in het Kerkelijk Centrum de Open Hof in
Rotterdam (Hesseplaats 441, 3069 EA
Rotterdam). U bent daar van harte welkom.
Anne-Marie van der Wilt

Zevenentwintig hedendaagse iconen (een
ervan staat op de cover van deze Verbinding)
gemaakt door Anne-Marie van der Wilt
(predikant en beeldend kunstenaar), worden
op zaterdagen van 21 mei tot en met 31 juli
tentoongesteld in de Protestantse kerk van
Lage Zwaluwe. De kerk is hiervoor van 13.00
uur tot 17.00 uur geopend.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

De tentoonstelling wordt op zaterdag 21 mei
om 14:00 uur feestelijk geopend. Van harte
welkom! Op zaterdag 25 juni om 14:00 uur zal
Anne-Marie in de kerk een lezing verzorgen
over de iconen.

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.

De eeterij ‘De Pastorij’
vraagt uw aandacht

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.

Iconen worden wel vensters op de hemel,
ladders naar de eeuwigheid genoemd. Dit geeft
aan dat het bij een icoon nooit om de icoon of
afbeelding zelf gaat, ook niet om deze te
aanbidden. Iconen laten geen natuurgetrouwe
afbeelding zien. Ze geven een meer
symbolische verbeelding om de kijker uit te
nodigen door de icoon heen te kijken en zo te
verwijzen naar het oerbeeld daarachter. Het
oerbeeld verwijst naar God, Jezus, Maria en
heiligen. Een icoon bevat een rijke schat aan
symboliek.

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.

Iconen scheppen ruimte voor verstilling, gebed
en meditatie om daarin het mysterie en de
mystiek van het geloof te ervaren. Juist in de
overprikkelde tijd waarin wij leven zien we
meer belangstelling voor iconen. Al van jongs
af aan ben ik gefascineerd door iconen
vanwege het licht, de kleuren, het mystieke en
de verwijzing naar het goddelijke. Gaandeweg
is bij mij het verlangen ontstaan om hedendaagse iconen te maken. In mijn werk volg ik
de symboliek van de oude iconen, daarmee wil
ik recht doen aan de historische authenticiteit.
Op elke icoon is de Bijbeltekst waar de icoon
op is gebaseerd aanwezig onder het zachtgele
glas.

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).

Iconen zijn het meest bekend als geschilderd,
toch kende de oude traditie ook iconen

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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SWO telefooncirkel

Muziekrubriek
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 ‘Muziekrubriek’.
Als je een nummer hebt dat je wilt delen,
stuur je bijdrage naar de redactie van De
Verbinding. Deze maand een bijdrage van
Marijn Gilhuis en een van Mariëtte Verkerk
Leonard Cohen: You want it darker
Zijn voorlaatste CD opende Leonard Cohen met
het indrukwekkende ‘You want it darker’. Het
album draagt dezelfde naam, en het kwam uit
in 2016. Dit nummer hebben we in de dienst
van Goede Vrijdag beluisterd. Het nummer
begint met de stemmen van het koor van de
Shaar Hashomayim synagoge. Cohen is weer
thuis bij zijn familie in Montreal. Cohen, die
dan lijdt aan kanker, heeft veel pijn in zijn rug,
lichamelijk is hij er slecht aan toe. Geestelijk is
hij klaar om te gaan. Het ‘hineni’ dat
herhaaldelijk klinkt, zegt dat hij klaar is om
naar God te gaan (naar de zin die Abraham
uitspreekt als God hem roept om hem op de
proef te stellen – in de NBV vertaald als ‘ik
luister’). Aan het slot van het lied horen de
chazan, de voorzanger in de synagoge.
Behalve dat het een lied is waarin de zanger
zijn bereidheid bezingt om te gaan, is het ook
een aanklacht tegen de vormen van religie de
niet bevrijden, een aanklacht tegen mensen
die het licht doven door wat ze doen.
Anders dan in het Nederlands, waarin we door
‘jij’ of ‘u’ te gebruiken een onderscheid in de
persoon kunnen uitdrukken, is het ‘you’ in het
Engels in beide betekenissen te gebruiken, en
ook zowel in het enkelvoud als in het
meervoud, daardoor is het dubbelzinnig of het
God is of de mens(heid) die het licht dooft. Feit
is dat mensen sterven, en dat het daardoor
duisterder wordt in de wereld.
In de dienst op Goede Vrijdag wilde ik er de
teloorgang van mens mee uitdrukken en de
diepte van het donker door het sterven van
Jezus. De zware en vermoeide stem van Cohen
en klagelijke roep van de chazan ‘hineni’ aan
het einde versterken dat effect.
Meer lezen over Cohen? Een aardig boek is dat
van mijn voormalige collega in het LangeLand
Ziekenhuis, Frank Kazenbroot, die in 40 korte
bespiegelingen aan de hand van verschillende
van zijn nummers stilstaat bij het leven en

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Gelezen: NBG stelt Bijbels beschikbaar
voor Oekraïners
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
(NBG) heeft de Oekraïense Bijbel digitaal
beschikbaar gemaakt via debijbel.nl. Ook
voorziet het NBG samen met andere
organisaties in de behoefte aan Bijbels onder
Oekraïense vluchtelingen in Nederland en
België.
Het NBG stelt in Nederland en Vlaanderen het
Nieuwe Testament, het Johannesevangelie,
leesplannen en kinderbijbelverhalen in het
Oekraïens en Russisch beschikbaar. Voor
kinderen zijn ook een aantal programma’s uit
de kindernevendienstmethode Bijbel Basics in
het Oekraïens vertaald.
Uit: website Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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werk van Cohen. Frank Kazenbroot, Wees lief
voor de ziel, Veertig vensters op Leonard
Cohen.

De tekst is ook vertaald in het Nederlands:

Als U de deler bent, stap ik uit ‘t spel
Als U de heler bent, dan ben ik gebroken en
lamgeslagen
Als aan U de eer is, dan moet schaamte mijn
deel zijn
U wilt ‘t donkerder
We doden de vlam

Marijn Gilhuis
You want it darker
If you are the dealer, I'm out of the game
If you are the healer, it means I’m broken and
lame
If thine is the glory, then mine must be the
shame
You want it darker
We kill the flame

Verhoogd, geheiligd, zij Uw heilige naam
Belasterd, gekruisigd, in het menselijk bestaan
Miljoenen kaarsen branden om hulp die nooit
kwam
U wilt het donkerder
Hineni, hineni – Hier ben ik, hier ben ik
(Genesis 22:1 )
Ik ben er klaar voor, mijn Heer

Magnified, sanctified, be the holy name
Vilified, crucified, in the human frame
A million candles burning
For the help that never came
You want it darker
Hineni, hineni
I'm ready, my Lord

Er is een minnaar in het verhaal
Maar het is nog steeds hetzelfde verhaal
Er is een slaapliedje voor lijden
En een paradox om de schuld op af te schuiven
Maar het staat in de Schriften
En het is geen loze claim
U wilt het donkerder
We doden de vlam

There's a lover in the story
But the story's still the same
There's a lullaby for suffering
And a paradox to blame
But it's written in the scriptures
And it's not some idle claim
You want it darker
We kill the flame
They're lining up the prisoners
And the guards are taking aim
I struggle with some demons
They were middle-class and tame
I didn't know I had permission
To murder and to maim
You want it darker
Hineni, hineni
I'm ready, my Lord

Ze zetten de gevangenen op een rij
En de wachters richten op hun doel
Ik worstel met demonen
Ze waren tam en middelmatig
Ik wist niet dat ik toestemming had
om te moorden en te verminken.
U wilt het donkerder
Hineni, hineni – Hier ben ik, hier ben ik
(Genesis 22:1 )
Ik ben er klaar voor, mijn Heer.

Magnified, sanctified
Be the holy name
Vilified, crucified
In the human frame
A million candles burning
For the love that never came
You want it darker
We kill the flame

Verhoogd, geheiligd, zij Uw heilige naam
Belasterd, gekruisigd, in het menselijk bestaan
Miljoenen kaarsen branden om hulp die nooit
kwam
U wilt het donkerder
Wij doden de vlam

If you are the dealer, let me out of the game
If you are the healer, I'm broken and lame
If thine is the glory, mine must be the shame
You want it darker
Hineni, hineni
Hineni, hineni
I'm ready, my Lord

Als U de deler bent, laat me uit ’t spel
Als U de heler bent, dan ben ik gebroken en
lam
Als aan U de eer is, dan moet schaamte mijn
deel zijn
U wilt ‘t donkerder
Hier ben ik, hier ben ik
Hier ben ik, hier ben ik
Ik ben er klaar voor, mijn Heer

Leonard Cohen
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Een gebed over leven vanuit hoop, door
Marloes Meijer.
Hoop

De Bolero van Ravel

Als een nog niet gezongen lied

Muziek heeft altijd een bijzondere uitwerking
op mij gehad. Of ik nou vrolijk ben of
verdrietig, als ik muziek hoor dan gaat de knop
meestal om en helpt het me om emoties te
verwerken.
Toch – nu ook terwijl ik dit schrijf – heb ik niet
altijd muziek opstaan. Muziek, zeker zang, kan
ik niet op de achtergrond hebben als ik na
moet denken. Het is het een of het ander.
Ik geniet het meest van klassieke muziek,
maar eigenlijk mag het van alles zijn. Modern
en ook hele ritmische muziek spreken me erg
aan. Muziek doet ook altijd iets met mijn lijf. Ik
snap niet dat mensen stil kunnen staan bij
bepaalde soorten muziek. Er is weleens een
opmerking gemaakt: 'Je zou eigenlijk in het
oerwoud geboren moeten zijn'.
En dan overkomt je dus het volgende: Tijdens
de muziekles op de middelbare school draaide
de muziekleraar de Bolero van Ravel. Ik had
het stuk nog nooit gehoord. Voor de mensen
die het niet kennen: het is een dans die
langzaam begint met een trommel die een
ritme speelt dat steeds, en dus steeds sneller,
herhaald wordt. Bij elke herhaling wordt er een
instrument toegevoegd. De danseres laat zich
opzwepen gelijk met het sneller worden van de
muziek. Tot ze bij het einde in elkaar zakt.
Die dag in de klas heb ik het laatste niet meer
gehoord. Toen was ik de klas al uitgelopen …
Het heeft jaren geduurd voordat ik het hele
stuk op mijn stoel zittend kon horen. Ik blijf
het geweldige muziek vinden.

dat in de verte zachtjes klinkt,

Mariëtte Verkerk

Marloes Meijer
Uit: Petrus

als de eerste pennenstreek op een
onbeschreven blad,
als bloesem die haast barst uit de knop,
zo is Uw hoop, o God:
vol schoonheid en ruimte en vreugde.
Met wie verlangen
naar liederen vol zuiverheid,
naar verhalen zonder grenzen,
naar levenslust die uit zijn voegen barst.
bid ik om Uw hoop, o God:
zuiver, grenzeloos en levendig.
Laat mij zingen en spelen,
schrijven, praten en bidden,
luisteren en steeds weer verstaan.
Laat mij leven uit Uw hoop, o God:
ontvangend, dragend en delend.
Amen

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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Lage Zwaluwe
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Hoofdstraat 1, Terheijden
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4844 ZH Terheijden
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Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe
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4926 DR Lage Zwaluwe
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Mieke Vosmer - van Leeuwen
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Bankrekeningnummers:

Bankrekeningnummers:
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t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe

Bankrekening Diaconie:
NL96 RABO 0373 7392 30
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Bankrekening kerkblad:
NL40 RABO 0373 7074 52
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe
Bankrekening solidariteitskas:
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse
gemeente te Lage Zwaluwe
Bankrekening De Cantorij:
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Bankrekening Diaconie:
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COLOFON
Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten:
Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg
Het kerkblad verschijnt 11x per jaar
Bij de voorkant: icoon ‘Hemelvaart en Pinksteren’
van Anne-Marie van der Wilt
Kopij juninummer 2022 inleveren vóór 20 mei 2022
bij Inge of bij Loes of via kerkblad.de.verbinding@gmail.com
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