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Voorzitter: Helma Orie - de Jong 
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E: helmaorie1@gmail.com 
 

Scriba: Kees Groeneveld 
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Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg 
E:  info@pkn-terheijdenwagenberg.nl 
W: www.pkn-terheijdenwagenberg.nl 
 

Voorzitter: Mariëtte Verkerk 
Garsdries 3, 4844 RN Terheijden 
T: 06 - 23 52 77 56 
E: mariette177@gmail.com 
 

Scriba: Mieke Vosmer - van Leeuwen 
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  Redactie 
 
Kopij kerkblad juli/augustus 2022 inleveren vóór 20 juni 2022: 
 
Loes van der Eijk 
Inge Berendsen 
 
Nieuw e-mailadres voor beide gemeenten: kerkblad.de.verbinding@gmail.com 
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  Van de redactie 
 

 
Meer nog dan anders staat De Verbinding deze maand vol uitnodigingen: om op vakantie te gaan, of 
een dagje de Biesbosch in.  
De gewone activiteiten staan er in: aanpakken, door op een ochtend te gaan Bijbellezen of schrijven 
voor Amnesty, of mee de kerk schoonmaken. Er is voor iedereen iets te doen. 
U wordt ook uitgenodigd om nieuwe talenten te ontdekken, bijvoorbeeld door te gaan streamen. En 
of dit allemaal nog niet avontuurlijk genoeg is, deze keer staat er zelfs een uitnodiging in om oma te 
worden. Het is misschien even zoeken, maar het staat er echt. 
 
De eindredactie, 
Inge Berendsen 
Loes van der Eijk 
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  Kerkdiensten 
 
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. 

 
 

Zondag 05 juni 2022 
 

 
Pinksteren 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

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

 

Zondag 12 juni 2022 
 

 
Trinitatis  
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: commissie eredienst 
 
Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. B. Fockens 
Diaconiecollecte: SOVAK 
 

 

Zondag 19 juni 2022 
 

 
Eerste zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst 
met medewerking van de Cantorij onder 
leiding van Leander Schoormans 
Diaconiecollecte: Stichting Vrienden van DHAN 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag 26 juni 2022 
 

 
Tweede zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: dhr. A. Verdoorn 
 
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Diaconiecollecte: Stichting Vrienden van DHAN  
 

 

Zondag 03 juli 2022 
 

 
Derde zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: dhr. A. Verdoorn 
Diaconiecollecte: Stichting Naar School Haïti  
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Diensten in de Ganshoek 
     Lage Zwaluwe 
 

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

Zondag 12 juni 2022 
18.30 uur: dhr. E.M.C. Orie 
De collecte is voor de diaconie 
 

Zondag 03 juli 2022 
18.30 uur: dhr. P.A. Kraak 
De collecte is voor de kerkvoogdij 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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  Ter overweging 
 

De kracht van elkaars verhaal 
Een meneer vertelt mij over zijn werk als 
vrijwilliger bij mensen met een ernstige 
lichamelijke aandoening. Hoe hij een jonge 
vrouw bijstaat die niet meer kan lopen of 
zitten. Hij helpt haar bij veel praktische zaken. 
Dat geeft hem voldoening. Hij kan haar 
ondersteunen om het leven dragelijker te 
maken. Hij bewondert deze vrouw om de 
kracht waarmee ze haar leven omarmt 
ondanks de grenzen van haar beperking. Hij 
moet er niet aan denken dat hem zoiets zou 
overkomen.  
Nu hij zelf in het ziekenhuis ligt vraagt hij zich 
af of hij dan net zoveel kracht zou hebben als 
deze vrouw van 28. Hij moet nu op zoek gaan 
naar wat hem kracht geeft. Het verhaal van 
deze vrouw, of eigenlijk zijn verhaal over haar, 
geeft hem kracht, vertelt hij. Zij helpt hem zijn 
verhaal te vertellen over dat hij iets betekent 
voor mensen om hem heen. En, dat als hij 
dreigt weg te zakken in twijfels, hij aan haar 
en haar wilskracht denkt. Hij richt zich dan 
weer op, zegt hij. 
Verhalen als deze zijn er veel in ons leven. 
Verhalen van vrienden, buren, gemeenteleden, 
voorbijgangers, lotgenoten: ieder van ons 
heeft wel een verhaal te vertellen. Deze 
verhalen helpen ons. Ze geven ons een 
bedding waarin ons leven betekenis krijgt. 
Wanneer we vertellen, zeggen we hoe we 
tegen ons leven aankijken, wie en wat daarin 
belangrijk is. De verhalen verbinden ons met 
elkaar.  
Soms hoor ik hoe de verhalen van toon 
veranderen als de tijd verstrijkt, omdat 
mensen verbanden leggen tussen hun eigen 
verhaal en grotere verhalen waarin zij zich 
thuis voelen. Zo hoorde ik een mevrouw 
spreken over de eerste periode toen ze ziek 
werd: ze moest alles loslaten en zich 
toevertrouwen aan de zorg van anderen. Dat 
was heel moeilijk voor haar, omdat ze altijd 
zelf haar zaken wilde regelen. Dat had ze 
geleerd van haar moeder. ‘Maar weet’, had 
haar moeder eens gezegd, ‘dat je bij God altijd 
terecht kunt, ook als je niets meer in handen 
hebt.’ Deze zin was haar bijgebleven en daar 
moest ze aan denken toen ze zich moest 
toevertrouwen aan de zorg van anderen. God 
was er nog voor haar. Omdat ze haar 
persoonlijke verhaal verbond met het verhaal 
van God die mensen vasthoudt, gaf haar dat 
rust en kracht. Met een glimlach dacht ze aan 
haar moeder in de tijd dat ze ziek was. 

Het verhaal van de man die ik net noemde was 
nog niet af. Het verrassende einde kwam nog. 
Hij vertelde hoe hij na een aantal weken weer 
bij die jonge vrouw kwam. ‘Waar was je al die 
tijd? Was je me zat?’ vroeg ze. Hij vertelde dat 
hij ziek was geworden. Zijn hart wilde even 
niet, maar nu was alles weer in orde. ‘Nou, fijn 
dat je er weer bent, maar ik zou nooit met je 
willen ruilen!’ zei ze. Hij begreep dat niet: 
‘Nee? Waarom niet? Ik heb alle vrijheid, ik kan 
gaan en staan waar ik wil.’ ‘Ja, dat is zo, maar 
ik weet tenminste wat ik heb en wat ik kan, 
dat geeft mij zekerheid en rust. En jij zegt nu 
dat je hart het weer doet, maar daarover blijft 
altijd wat onzekerheid. Daar zou ik niet tegen 
kunnen.’  
Zo had hij het nog nooit bekeken. Het hielp 
hem wel om in zijn kracht te staan als hij 
onzeker werd over zijn lichaam. ‘Ik leef liever 
met vrijheid om te bewegen en een beetje 
onzeker. En kom dan bij jou om je te helpen. 
Je weet niet half hoeveel je mij daarmee helpt’ 
zei hij. Zij glimlachte. 
 
ds. Marijn Gilhuis 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Bij de kerkdiensten 
 

Op 19 juni vieren we een muzikale en 
beeldende dienst met als thema: het geloof in 
een beeld gevat: wat zie je dan?   
Omgeven door liederen gezongen door de 
cantorij zullen we een aantal iconen van Anne-
Marie van der Wilt naar voren halen. Deze 
iconen zijn portretten van geloven. Wat zien 
we? Wat roepen ze op? Hoe helpen de iconen 
ons bij ons geloven? Een dienst waarin we niet 
alleen met woorden zeggen wat ons raakt en 
beweegt als het om God en geloven gaat! 
 
Op 10 juli, zullen we met elkaar een 
bijzondere dienst hebben, op een boot deze 
keer. Deze boottocht is een initiatief in het 
kader van het samengaan van de onze beide 
gemeenten. Er zal veel ruimte zijn voor 
ontmoeting, voor het genieten van de natuur 
om ons heen en ook om ons geloof te vieren, 
het geloof dat ons verbindt en in beweging zet. 
In de dienst zullen we daar oog voor hebben, 
zo hoop ik. Met het samengaan van beide 
gemeente gooien het gemeentewerk over een 
andere boeg. Maar dat doen we niet zomaar, 
we doen het geïnspireerd. Daarom is het 
thema van de dienst: ‘Geloven is het 
geïnspireerd over een andere boeg gooien!’ 
Tot ziens op de boot op 10 juli! 
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  In liefde gedenken wij 
 

 

 
In herinnering aan Ko Gilde 
 
Op 12 mei jl. is in de leeftijd van 92 jaar de 
heer Jacobus (Ko) Gilde (Kalkvliet) overleden. 
Dankbaar zijn we dat hij zo lang in het midden 
van zijn gezin is geweest. 
Op verzoek van ds. Marijn Gilhuis ben ik 
betrokken geweest bij de crematieplechtigheid 
in Breda. Zijn kinderen en kleinkinderen 
vertelden vele mooie herinneringen en deelden 
hun gedachten over de betekenis van het leven 
van Ko als vader en opa. 
Ko leefde altijd met het boek Prediker. ‘Alles 
heeft zijn tijd.’ Die woorden stonden twee jaar 
geleden centraal tijdens het afscheid van zijn 
vrouw Janny. Nu stonden we stil bij de 
woorden van Paulus:  
 
‘Kortom, geliefde broeders en zusters, wees 
standvastig en onwankelbaar en zet u altijd 
volledig in....’ (1 Korintiërs 15:58). 
 
Bij Ko was deze standvastigheid en 
onwankelbaarheid te herkennen in zijn zorg en 
toewijding voor zijn hinde. Met name de laatste 
jaren van haar leven hebben velen met 
bewondering gezien hoe hij intens op haar 
betrokken was.  
Naast zijn inzet voor zijn gezin heeft hij zich 
gedurende zijn leven met hart en ziel ingezet 
voor zijn werk en in allerlei besturen en 
clubjes. Binnen de Protestantse gemeente 
Terheijden-Wagenberg was hij jarenlang mijn 
eerste scriba met wie ik uiterst plezierig heb 
samengewerkt. Als preekvoorziener heeft hij 
gedurende vele jaren contacten gelegd met 
voorgangers. 
 
Volhardend en onwankelbaar was hij ook in 
zijn geloof en vertrouwen. Nadat hem duidelijk 
gezegd werd dat zijn leven hier zou eindigen, 
zei hij na een korte stilte: ‘Dan ga ik naar mijn 
hinde.’ 
We zijn dankbaar voor zijn leven met daarbij 
de wens dat zijn nagedachtenis tot zegen zal 
zijn voor zijn liefsten en voor velen. We 
vertrouwen hem toe aan de Eeuwige.  
 
Ds. Bert Fockens 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

  Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 17 mei 2022 
 
Na het welkom van Helma Orie beginnen we de 
vergadering met een bezinning door de Marijn 
Gilhuis. Hij vertelt ons over zijn werk als 
geestelijk verzorger en welke houding daar van 
hem verwacht wordt. Een houding, gebaseerd 
op het stellen van vragen aan de ander in 
plaats van het geven van (belerende) 
antwoorden, die ons in de gemeente en 
daarbuiten ook kan helpen om goede 
gesprekken te voeren. 
Na het vaststellen van de notulen komen o.a. 
de volgende punten aan de orde: 

- Organisatie boottocht 
- Zomer openstellingen 
- Gehouden en komende kerkdiensten 
- Jaarrekeningen diaconie en kerk-

rentmeesters 
- Ronde predikant, ouderlingen diakenen 

en kerkrentmeesters 

We ontvangen deze avond ook Ad Verdoorn die 
het idee voorlegt om ook het kerkgebouw in 
Lage Zwaluwe onder te brengen in een aparte 
stichting. Dit kan helpen om het gebouw 
multifunctioneler in te zetten en ruimere 
subsidiebronnen aan te boren. Per saldo 
kunnen de besparingen, die zo ontstaan, weer 
worden gebruikt voor het gemeentewerk. De 
aanwezigen reageren positief en dit wordt dan 
ook verder uitgezocht. 
De vergadering wordt beëindigd door Greet 
Conway met het gedicht “Jezus” van Toon 
Hermans 
 
Namens de gezamenlijke kerkenraden, 
Kees Groeneveld 
Scriba Lage Zwaluwe 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
In het kerkblad van mei heeft u de brief over 
patriarch Karill van de Russisch-orthodoxe kerk 
gelezen die namens onze kerkenraden is 
gestuurd aan de synode van de PKN. Op 11 
mei heeft de synode gereageerd. Op de 
volgende bladzijde vindt u de reactie op deze 
brief. 
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                   11 mei 2022 
 
 
Geachte heer Gilhuis, mevrouw Orie en mevrouw Verkerk, 
 
Dank voor uw brief d.d. 6 april 2022. Deze is in goede orde ontvangen en met excuses voor de 
vertraging in behandeling genomen. Wij delen uw zorgen en spreken ons dan ook op diverse wijzen 
uit. 
 
Als protestantse Kerk Nederland hebben wij scherp gereageerd op de oorlog in Oekraïne en de 
verleende steun door de Russisch Orthodoxe Kerk en de preken van de heer Kirill. 
Hieronder vindt u enkele voorbeelden daarvan: 

● Oecumenische viering in de Dom, die op 2 maart 2022 is uitgezonden (‘Waanzin van 
Poetin’). 
● Interview in Trouw, eind maart 2022: ‘Monsterverbond nationalisme en kerk/evangelie’. 
● Debat in de Waalse kerk op 6 april 2022. 

 
Onze scriba heeft tevens de lijn van de Protestantse Kerk Nederland verwoord tijdens het 
gebed. Er zijn diverse activiteiten door ons georganiseerd, die laten zien hoe wij denken over de 
oorlog. Het betreft het aanbieden van hulp aan Oekraïne via Giro 555, vluchtelingenopvang en steun 
aan de Grieks Orthodoxe Kerk via Kerk in Actie. Ook benoemen wij het kwaad, zoals schending van 
het internationaal recht, vele burgerdoden en verwoestingen etc. 
 
Patriarch Kirill ondersteunt de oorlog van president Poetin niet alleen maar sanctioneert deze ook. 
Door ze te duiden als ‘heilige oorlog’ van het heilige Russische Rijk tegen het decadente Oekraïne en 
Westen. De verbinding van 'heilig' en 'oorlog' verwerpen wij. Evenals de vermenging van 
nationalisme en geloof cq religie. Helaas laat zelfs de recente geschiedenis zien hoe desastreus en 
verwoestend deze vermenging is. 
 
Juist doordat er oecumenische verbanden zijn, kan en moet dit gesprek op het scherpst van de snede 
gevoerd worden. Nu de band verbreken is te gemakkelijk en betekent het einde van elk kritische en 
confronterende ontmoeting. We belijden te behoren tot dezelfde geloofsfamilie. Juist dat verplicht 
ons, net als in een gezin, om kritisch met elkaar in gesprek te gaan. Hoe tegengesteld onze visies en 
overtuigingen ook zijn. 
 
Tot slot maakt Protestantse Kerk Nederland juist gebruik van de oecumenische banden om invloed uit 
te oefenen, zoals de Raad van Kerken (zie voor hun reactie op hun website), de Wereldraad van 
Kerken, de GEKE (Gemeinschaft Evangelische Kirchen in Europa - link van de verklaring die we kort 
geleden met elkaar hebben besproken: 
https://www.leuenberg.eu/cpce-statement-on-the-war-on-ukraine/ ) , de Lutherse Wereldfederatie 
en de CEC (Raad van Europese Kerken). 
 
We zijn verheugd dat deze organen niet zwijgen, maar hun stem krachtig verheffen. 
Kortom, als Protestantse Kerk laten we duidelijk zien waar we in deze staan. 
Vertrouwende u met het bovenstaande naar behoren te hebben geïnformeerd. 
 
Namens het moderamen van de Generale Synode, 
Ds. René de Reuver, 
scriba 
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  Omzien naar elkaar  
 
In onze gemeente zijn mensen die kampen 
met een kwetsbare gezondheid en welzijn. 
Anderen worden geconfronteerd met blijvend 
verlies. Het leven dat vanzelfsprekend leek is 
dat dan niet meer. Zoeken naar wat mogelijk is 
en welke weg te gaan kan een lastige taak zijn. 
Misschien dat je dan even iemand wilt spreken. 
Vanuit het team van bezoekers en ouderlingen 
proberen we zoveel mogelijk aandacht te 
geven aan mensen waarvan wij weten of 
vermoeden dat ze iemand willen spreken. 
Mocht het zo zijn dat u graag iemand van het 
pastoraal team ontmoet, maar niet benaderd 
bent, neem dan contact op met een van de 
ouderlingen of met mij.  
(marijngilhuis@gmail.com; tel. 0618315690). 
 
Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

   Kerkdienst gemist 
 
Terug naar normaal met iets extra’s  
 
Sinds anderhalf jaar kunnen we de diensten 
streamen. Het blijkt dat veel mensen op die 
manier met ons meevieren, tijdens de dienst of 
later. We zijn hier heel blij mee.  
Het is heerlijk dat we de diensten nu ook weer 
fysiek kunnen houden in het Witte Kerkje, 
maar het streamen willen we graag voortzetten 
voor eenieder die, om wat voor reden dan ook, 
niet aanwezig kan zijn. 
We hebben een kleine groep mensen die de 
streaming en de zaken eromheen voor ons 
verzorgt. Het zou fijn zijn als die groep 
versterkt wordt, zodat de frequentie voor alle 
mensen wat omlaag kan. 
Vooralsnog bestaat de groep uit: Ad Brenters, 
Marcel Raafs en Barry Spek.  
Ad maakt de powerpoint-presentaties die nodig 
zijn om alle gegevens op het scherm te kunnen 
laten zien. Dat is veel werk, en Ad heeft daar 
niet altijd tijd voor. 
 
In Terheijden hebben we al een paar keer 
gewerkt met een tussenvorm: de dienst wordt 
wel gestreamd, maar zonder de powerpoint-
presentatie en zonder het scherm in de kerk te 
gebruiken. We gebruiken in de dienst dan weer 
het liturgiebord en het liedboek. Verder vragen 

we de voorganger om duidelijk aan te geven 
hoe het verloop van de dienst is. Dit betekent 
dat we u vragen om ook thuis het liedboek te 
gebruiken. 
Bij het welkom zal de dienstdoende 
ambtsdrager dit afkondigen zodat u de 
voorbereidingen kunt treffen.  
U zult begrijpen dat dit veel werk scheelt en 
we vragen hiervoor uw begrip. 
Natuurlijk hopen we op uitbreiding van de 
streaminggroep.  
 
Namens de kerkenraad van Terheijden-
Wagenberg, 
Mariëtte Verkerk 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Mededelingen Diaconie 
 
Collecte zondag 05 juni 
KIA Pinksterzending 
 

 
 
Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-
Afrika 
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie 
KwaZulu-Natal leven al generaties lang in 
armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal 
worden. Met een ambitieus bijbel- en 
landbouwprogramma lukt het een Zuid-
Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: 
ze brengen families samen in actie en geven 
hen hoop. 
De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen 
die hen inspireren om niet bij de pakken neer 
te zitten maar in actie te komen. Daarna leren 
ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare 
bodem, moestuinen aanlegt en water beter 
vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep 
vormt en een bedrijf opzet. Het programma is 
succesvol: door betere landbouwmethoden 
verhogen de boeren hun voedselopbrengst en 
is er meer geld voor investeringen, onderwijs 
en gezondheidszorg 
Vader Shabangu begon na de training een 
moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. 
Die gebruiken mensen als afvoer van hun 
oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij 
zijn vader nu helpt met groenten planten en 
besproeien en schoorstenen in elkaar zetten. 
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Steun dit werk via Kerk in Actie via de collecte 
in onze kerk.. 
 
Helpt u mee om alle collecten tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! 
 
U kunt de collecten ook steunen door uw gift 
over te maken naar de bankrekening van de 
diaconie van uw gemeente: 
 
NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 
o.v.v. collecte zondag + datum 
 
NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 
de Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 
Deze worden ook na iedere online viering  
getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte- 
bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 
Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite  
en bijdrage! 
 
Namens de gezamenlijke diaconieën, 
Inge Berendsen en Annie Meijer 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 
 

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 eens iemand 
weten die een steuntje in de rug kan 
gebruiken, vergeet niet te bellen of te mailen 
naar Annie Meijer- Berends T: 0168- 482531 of 
06- 49992617 
email: annie.meijer.berends@gmail.com   
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 

Bloemengroet 
Terheijden - Wagenberg 

 
 
Iedere zondag staat er een mooi boeket 
bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop  
van de kerkdienst worden de bloemen als 
groet, namens de kerk, naar één van onze 
gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar 
aanleiding van een verjaardag van gemeente-
leden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere 

gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden 
ook regelmatig extra bloemen bezorgd. 
De bloemen worden iedere week geschonken 
door gemeenteleden. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Afscheid redactie      
 

 
 
In de Verbinding van april lieten Reina Faasen 
en Diane Breugelmans ons weten dat zij de 
redactie gingen overdragen.  
Elf jaar lang zorgden zij er iedere maand weer 
voor dat alle aangeleverde kopij werd 
verwerkt, waar nodig aangepast en aangevuld, 
en voegden ze toepasselijke illustraties, 
gedichten en kleurplaten toe.  
Om hen hiervoor te bedanken, nodigde ik hen 
uit voor een kopje koffie.  
Namens de Protestantse gemeenten van Lage 
Zwaluwe en Terheijden-Wagenberg gaf ik  
Reina en Diane een cadeaubon voor een 
bezoek aan restaurant Onze Kerk in Hooge 
Zwaluwe.  
 
Mieke Vosmer 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Agenda  
 

juni 2022 

07 Gezamenlijk 
moderamen 

19.30 
uur 

Terheijden  

14 
Gezamenlijke 
kerkenraad 

19.30 
uur Terheijden  

04 
juli 

kerk 
schoonmaken   

09.00 
uur Lage Zwaluwe 

 

Wekelijks Bijbellezen op donderdagochtend  
van 09.00 – 10.00 uur in de consistorie te  
Lage Zwaluwe. 
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  Koffieochtend 17 juni 
 

Elke derde vrijdagochtend van de maand 
hebben we de Tuinkamer van het Witte Kerkje 
in Terheijden gereserveerd voor de Inloop 
Koffie-ochtend. U bent dan vanaf 10.00 uur 
van harte welkom voor een vers gezet kopje 
koffie of thee met wat zelfgebakken lekkers. U 
kunt ondertussen gezellig buurten met de 
andere gasten of een praatje met ons maken. 
U kunt binnen zitten of buiten op het terras 
genieten van het zonnetje en de tuin.  
Om 11.30 uur serveren we een lichte lunch: 
een kopje zelfgemaakte soep, lekkere 
broodjes, misschien wat fruit. Deze Koffie 
Ochtend-inloop is gratis en open voor 
iedereen. Alleen als u een speciaal dieet heeft 
(glutenvrij, lactosevrij, koolhydraatarm enz.) 
willen we dat graag even weten. Belt u dan 
met 06 23 23 63 53, en wij zorgen voor andere 
koek bij de koffie. 
 

 
 
Met hartelijke groet en tot ziens. 
Vanuit de Diaconie: Mariette, Wietske, Inge en 
Joke. Tel.: 06 23 23 63 53  
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Mededelingen College 
van Kerkrentmeesters 

 
Lage Zwaluwe 
 

Actie Kerkbalans 2022 
 

Kerkbalans 2022  

toegezegd € 42.420,00 

ontvangen €  23.406,36 
 

  Collectebonnen 
 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij  
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij 
fam. van der Eijk, Schoven 3. 

De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. Er zijn drie soorten collectebonnen: 
* groen € 0,25 per bon – € 5,00 per vel 
* geel € 0,75 per bon - € 15,00 per vel 
* oranje € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen  
te komen halen, bestaat de mogelijkheid om  
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 bank-
rekening van het College van Kerkrent-
meesters: NL77 RABO 0126 7069 56 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke  
diensten in Terheijden worden gebruikt. 
 
Dit kerkblad verschijnt nog voor de laatste 
zondag van mei. De collecte-opbrengsten van 
de maand mei vindt u daarom in het volgende 
kerkblad. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Dick van der Eijk 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
Terheijden – Wagenberg 
 
Actie Kerkbalans 2022 
 
Kerkbalans 2022  

toegezegd € 24.376,00 

ontvangen € 11.201,00 
 
 

 Collectebonnen 
 

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

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Solidariteitskas 2022 
 
Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. 
Het is een plek waar mensen God kunnen 
ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van 
betekenis kunnen zijn voor hun omgeving.  
Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen 
ideeën en mensen, maar ook financiële 
middelen nodig. En dat is nu net waar het bij 
sommige gemeenten aan ontbreekt.  
Voor hen is er de Solidariteitskas. ´Gemeenten 
helpen elkaar´ is de gedachte achter deze 
voorziening van de Protestantse Kerk. 
 
Uw bijdrage: tien euro 
De Solidariteitskas wordt gevuld door een 
vaste, verplichte bijdrage van alle belijdende 
leden van de Protestantse Kerk. Steun vanuit 
de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, bedoeld om 
een gemeente op weg te helpen. Wij vragen u 
om een bedrag van €10. Hiervan wordt €5 
afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag 
dat overblijft, is bestemd voor onze eigen 
gemeente.  
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en 
bijdrage?  
Met deze actie worden in onze beide 
gemeenten zowel alle belijdende leden, als de 
doopleden vanaf 18 jaar benaderd.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Colleges van Kerkrentmeesters van Lage 
Zwaluwe en Terheijden-Wagenberg 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

Schrijven tegen 
onrecht 2022 

 

Amnesty-schrijfochtenden 
 

dinsdagmorgen 21 juni 
Witte Kerkje 

inlopen van 10.30 – 11.30 uur 
 
 

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

 Amnesty International 
 
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, 
gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw 
steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen 
in nood: teken onze petities, stuur direct online 
een brief naar de autoriteiten of een kaartje 
aan een gevangene. De informatie over de 
mensen voor wie u actie kunt voeren vindt u 
op de website; amnesty.nl/kom-in-actie/ 
Als u dat allemaal erg ingewikkeld vind kom 
dan elke derde dinsdagochtend van de maand 
om 10 uur naar het Witte Kerkje in Terheijden. 
Daar staat de deur wagenwijd voor u open en 
de koffie staat klaar. U kunt hier gezellig 
samen met anderen uw brief of kaart 
schrijven; om iemand een hart onder de riem 
te steken, of om te zorgen voor een 
rechtvaardige behandeling van een onschuldige 
gevangene, die iemands dochter of zoon kan 
zijn, iemands zus of broer, iemands moeder of 
vader, in ieder geval iemand die geliefd is en 
gemist wordt. Iemand zoals advocaat Hazza al-
Marri uit Qatar die op 10 augustus 2021 werd 
gearresteerd omdat hij meedeed aan een 
protest tegen een nieuwe discriminerende 
verkiezingswet die een bepaalde stam uitsluit 
van deelname aan de verkiezingen. Ook zijn 
broer en advocaat Rashed al-Marri werd 
gearresteerd omdat hij Hazza al-Marri wilde 
vertegenwoordigen. Mogelijk worden beiden 
broers gemarteld omdat ze weigeren een 
belofte te ondertekenen waarin ze stoppen met 
het bekritiseren van de nieuwe wet. Twee 
broers die advocaat zijn geworden omdat ze 
tegen onrechtvaardigheid willen vechten. Vecht 
u mee? 
 
Inge Berendsen, ingemade@ziggo.nl , 
contactpersoon Amnesty Werkgroep 525 
Drimmelen. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Vakantieweek   
Zoals u in het kerkblad van mei heeft kunnen 
lezen, kunt u weer mee op vakantie naar het 
Nieuw Hydepark in Doorn. 
De vakantie is bedoeld voor mensen die op 
vakantie willen, maar de nodige dagelijkse 
zorg nodig hebben. En dat is nu juist hetgeen 
wij deze week aanbieden: zorg, liefde, 
aandacht, plezier, contact met elkaar. En zoals 
het voor iedereen met vakantie is, niets moet 
en alles mag.  
Maar als u voor uw partner zorgt, dan mag u 
ook mee op vakantie, wij nemen deze week de 
zorg voor uw partner over en u kunt genieten 
van een welverdiende vakantie. 
 
En wat doen we verder in deze week? 
We gaan veel naar buiten als het mooi weer is, 
we doen een spelletje bingo, we zingen met 
elkaar, we hebben een bonte avond, waar de 
vrijwilligers allerlei optredens doen, maar waar 
ook ruimte is voor u, als u uw talenten wilt 
laten zien of horen. We hebben op zondag een 
kerkdienst waarin we het Heilig Avondmaal 
met elkaar vieren. Onze voorganger is Ds. Bert 
Fockens. Elke dag beginnen we met de 
ochtendgymnastiek. En natuurlijk eten en 
drinken we allerlei lekkere dingen. We hebben  
vooral veel plezier met elkaar en er is af en toe 
tijd voor een traantje….. 
Maar er is ook voldoende gelegenheid om wat 
voor u zelf te doen, u kunt lezen, puzzelen, 
een spelletje met elkaar spelen of gewoon 
lekker zitten en kletsen met elkaar. 
 
Als u dit leest en denkt: ik wil er meer over 
weten, neem dan contact op met leden van de 
diaconie of met Cocky Bongers. Natuurlijk mag 
u ook contact opnemen met Nel Groeneveld, 
die dit jaar weer meegaat als vrijwilliger om u 
een week in de watten te leggen. 
 
Cocky Bongers,  
06 54688923 of cbongers@hotmail.com 
 
Nel Groeneveld,  
06 20098394 of groenestelt@outlook.com 

 

 
 
 
 
 

Stichting Vrienden van DHAN 
 
Het is zo belangrijk om de beschikking te 
hebben over financiën voor opleiding, 
huisvesting en gezondheidszorg. Een open 
deur, ja we weten het, hoor ik u zeggen. 
De afgelopen twee jaar zijn veel mensen in 
onze kerkgemeenschappen in Lage Zwaluwe 
en Terheijden-Wagenberg nog meer dan ooit 
gaan nadenken over wat we als essentieel 
beschouwen voor ons leven en 
levensonderhoud.  
Terwijl de COVID-19-pandemie de wereld in 
zijn greep hield, waren veel diensten die we als 
vanzelfsprekend beschouwden plotseling 
onbereikbaar. Natuurlijk is de verstoring van 
essentiële diensten zoals onderwijs, 
huisvesting en gezondheidszorg voor veel rijke 
landen tijdelijk – het resultaat van een 
pandemie die maar één keer in een generatie 
voorkomt. Maar voor miljoenen van 's werelds 
armste en meest kwetsbare huishoudens is het 
onvermogen om toegang te krijgen tot 
essentiële diensten de norm. 
Zelfs vóór de pandemie bleven naar schatting 
260 miljoen schoolgaande kinderen de klas uit. 
Een miljard mensen in stedelijke sloppenwijken 
leefden in ondermaatse woningen. Minstens de 
helft van de wereldbevolking had geen toegang 
tot volledige dekking van de gezondheidszorg, 
met eigen gezondheidsuitgaven die jaarlijks 
ongeveer 100 miljoen mensen in extreme 
armoede drijven. Deze statistieken zijn vooral 
grimmig voor vrouwen en meisjes, die te 
maken hebben met nog grotere verschillen in 
toegang tot onderwijs, veilige huisvesting en 
seksuele en reproductieve gezondheids- 
diensten. 
Op kleine schaal proberen wij als Vrienden van 
DHAN met uw bijdragen tijdens de collecte en 
stortingen op onze bankrekening een impact te 
hebben op het vergroten van toegang tot 
opleiding, huisvesting en gezondheidszorg in 
het zuiden van India. Want het onvermogen 
van de ouders om schoolkosten te betalen 
houdt kinderen uit het klaslokaal. En zelfs als 
leerlingen naar school kunnen, betekent 
slechte voeding vaak dat ze slecht voorbereid 
zijn om te leren.  
 

 
 

Stichting Vakantieweek 
West-Brabant 

 
 
 
 
 
 

Nieuw Hydepark 
22 – 29 oktober 2022 
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Deze huizen worden nog veel in de dorpen 
aangetroffen. 
 
Vrouwen en meisjes worden onevenredig 
zwaar getroffen in de toegang tot onderwijs, 
huisvesting en gezondheidszorg. In minder dan 
40% van de landen in de wereld hebben 
meisjes gelijke toegang tot onderwijs, ondanks 
het feit dat is aangetoond dat het op school 
houden van meisjes gender-gerelateerd 
geweld, kind-huwelijken en vroege zwanger- 
schappen vermindert. Ongelijkheid op het 
gebied van huisvesting leidt ertoe dat veel 
vrouwen en meisjes in ongezonde en onveilige 
omstandigheden leven, waardoor ze een groter 
risico lopen op dakloosheid en geweld. Omdat 
veel huishoudens met een laag inkomen uit 
eigen zak moeten betalen voor gezondheids-
zorg kan een ongeval of ziekte hen 
gemakkelijk in armoede drijven.  
 
DHAN in India werkt aan concrete oplossingen 
voor deze problemen. Uw bijdrage wordt daar 
rechtstreeks voor gebruikt. Iedere euro helpt 
om het verschil te maken, blijvend en 
structureel. 
 
Helpt u mee? 
Dank u wel voor uw betrokkenheid!! Uw 
bijdragen blijven van harte welkom op onze 
bankrekening:  
IBAN NL77 RABO 0120 2603 36.  
 
Van harte dank namens de drie bestuursleden: 
Diny Fockens-Brink, secretaris 
Corné de Jonge, penningmeester 
Annette Houtekamer-van Dam, voorzitter 
www.vriendenvandhan.nl 
info@vriendenvandhan.nl 
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36 
 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 

Boottocht 10 juli 2022 
 

 
 
Heeft u zich al definitief aangemeld voor de 
boottocht? Denkt u eraan vóór 25 juni uw 
betaling te voldoen op rekeningnummer NL74 
RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe o.v.v. 
Boottocht?  
Wij hopen ook u te zien op het schip de 
Catharinaplaat op zondag 10 juli. 
 
Het organisatiecomité Cocky Bongers, Nel 
Eestermans en Mieke Vosmer 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

      Actie Vakantietas 
 
Met de gezamenlijke diaconie hebben we 
inmiddels weer om de tafel gezeten om de 
Actie Vakantietas te bespreken en voor te 
bereiden. De adressen van de kinderen die 
voor zo’n tas in aanmerking komen krijgen we 
van Stichting Leergeld, van Vluchtelingenwerk 
en van de Voedselbank Drimmelen.  
Van de Voedselbank krijgen we een lijstje met 
het aantal meisjes en jongens waarvan de 
ouders gebruik maken van de Voedselbank, 
met hun leeftijden erbij. Op de vrijdag voor de 
zomervakantie kunnen de medewerkers van de 
Voedselbank in Made, dan één of meerdere 
tassen meegeven aan de 11 gezinnen waarvan 
de in totaal 20 kinderen zo’n tas krijgen. We 
weten dus verder niets van de kinderen, geen 
naam, geen adres, dit alles om de privacy te 
waarborgen. Wij maken de tassen klaar, de 
Voedselbank deelt uit. En dat werkt prima. 
Stichting Leergeld benadert zelf eerst de 
mensen met kinderen in de leeftijd van 0-12 
jaar en vraagt de ouders om toestemming voor 
het mogen doorgeven van de namen, leeftijden 
en adressen van de kinderen. Dat is prettig 
voor onze organisatoren, want zo weten we 
zeker dat het gezin thuis blijft en dat de 
Vakantietassen welkom zijn. Van Stichting 
Leergeld mogen we die gegevens niet delen en 
ze zijn dan ook voor éénmalig gebruik! 
Vluchtelingenwerk kent, net als Leergeld, 
kinderen in alle dorpen binnen de gemeente 



De Verbinding 
 

14 

Drimmelen. We ontmoetten inmiddels aardig 
wat van deze gezinnen vanwege onze 
betrokkenheid bij Vluchtelingenwerk. Op de 
lijst die we van Vluchtelingenwerk kregen 
stonden voornamelijk kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Vorig jaar ontdekten we dat 
er soms jongere kinderen in een gezin waren 
maar daar hadden we helaas geen rekening 
mee gehouden. Dat was niet alleen sneu voor 
het broertje of zusje zelf maar ook voor het 
oudere kind dat vervolgens de inhoud van de 
tas moest delen. Dat willen we nu voorkomen, 
dus we zullen alle vluchtelingengezinnen 
vragen of ook hun jongere kinderen een tas 
mogen krijgen en of de gezinssamenstelling 
zoals die op onze lijst staat nog klopt.  
In Made ben ik zelf bij deze gezinnen langs 
gegaan, heb er als het uitkwam thee 
gedronken en de kinderen gevraagd of ze blij 
waren met de tas van vorig jaar en wat ze dit 
jaar graag in de tas zouden zien. Veel 
enthousiaste reacties. Ivo zei; ‘een voetbal en 
snoep’, ‘O’ zei ik ‘die voetbal kunnen we vast 
wel regelen maar dat snoep weet ik nog niet 
zo’. ‘Nou, doe dan maar twee voetballen’, zei 
hij. Nadia wil heel graag knutselspullen. Haar 
zusje is drie jaar en zij delen een slaapkamer 
en ook ongeveer alle speelgoed. Nadia heeft 
het liefst knutseldingen die voor grote meisjes 
zijn, zodat haar zusje daar niks aan vindt. 
Nadia is negen.  
Sofie van vijf vroeg of ik een oma ben. Haar 
beide (Syrische) oma’s zijn het afgelopen jaar 
overleden en ze mist hen. Ze wil heel graag 
een eigen oma. Dat is natuurlijk wel een 
probleem wat we niet op kunnen lossen met 
een vakantietas. Maar mocht u er ook uitzien 
als een oma en op zoek zijn naar een gezellig 
kleinkind…. Ik breng u graag in contact met 
Sofietje. 
Wij van de diaconie weten natuurlijk niet alles 
en we kennen ook niet iedereen. Hebt u in uw 
buurt misschien een gezin waarvan duidelijk is 
dat ze het niet breed hebben en dat er geen 
geld is voor een vakantie buitenshuis, knoop 
dan eens een gesprekje met de ouders aan, en 
vinden zij het leuk om hun kinderen te 
verrassen? Geef het door, dan kijken we wel 
wat er kan. Daar hebben we uw hulp natuurlijk 
wel bij nodig!  
Dit jaar durven we u weer te vragen om zo’n 
vakantietas te doneren. Voor 10 euro maakt u 
al een kind blij. Vanwege de inflatie moeten we 
eigenlijk 11 euro vragen, maar we laten maar 
aan u over voor welk bedrag u een vakantietas 
aan een kind wil schenken. 
 
Namens Annie, Cocky, Cora, Gonny, Hester, 
Joke en Anda, 
Inge Berendsen, coördinator Actie Vakantietas 

  Gesprekskring SAMEN 
 

 
SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie 
 

We ontmoeten u graag! 
 
Agenda SAMEN: 
03 juni  SAMEN aan tafel 
13 juni  Een goed gesprek – met diepgang, 
20 juni  Reflectie/stilte avond 
22 juni Een goed gesprek – met diepgang, 

jongeren 
13 juni  Een goed gesprek – met diepgang, 

ochtendgroep 
Aanmelden voor de gesprekskring is niet 
verplicht, wel prettig. Voor de maaltijd is het 
wel nodig dat u zich vooraf aanmeldt. 
 

Locatie: het Witte Kerkje, zij-ingang 
Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur 

ochtendgroep 09.30 - 11.30 uur 
Samen eten 17.30 uur 

Kosten: alles op basis van vrijwillige donatie 
SAMEN aan tafel € 6,00 bijdrage 
kosten maaltijd 

 

E: welkom@sameninhetwittekerkje.nl of  
T: 06 - 52 04 68 06 (Edwin Vonk) 
Meer informatie: 
www.sameninhetwittekerkje.nl  
 

Een hartelijke groet,  
Edwin Vonk 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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  Paasochtenddienst 
 
Gezamenlijke kerkdienst op zondag 17 april 
2022 in de Protestantse kerk in Lage Zwaluwe 
 
Orde van dienst van Paasmorgen 
Thema: een nieuwe weg te gaan. 
Met medewerking van de cantorij en de 
zanggroep. 
Lector: Nelleke ten Haaf. 
Ambtsdragers: Mieke Vosmer en Nelleke ten 
Haaf. 
Voorganger: ds. Marijn Gilhuis. 
Organist: Gerda Beek. 
 
Stem: Christus is opgestaan. 
Allen: De Heer is waarlijk opgestaan. 
De zanggroep zong Christus resurrexit, 
Christus is opgestaan. 
Gedicht: Is jouw weg ooit dood gelopen? 
Mededelingen, bemoediging en groet. 
Na de mededelingen en bemoediging en votum 
en groet, gebed om ontferming. 
Na gebed om ontferming, zong de cantorij en 
gemeente het glorialied, lied 839. 
Na het zingen van lied 839, gebed bij het lezen 
uit de Bijbel. 
Na het gebed bij het lezen uit de Bijbel, zongen 
we lied 630. 
Na het zingen van lied 630, lezen uit de Bijbel. 
De eerste lezing was uit Jesaja 55: 6-11. 
Na de eerste lezing uit Jesaja 55, zongen we 
samen met de zanggroep lied 625. 
Na het zingen van lied 625, de tweede lezing 
uit Johannes 20: 1-18. 
Na de tweede lezing uit Johannes 20, zongen 
we samen met de zanggroep lied 624. 
Na het zingen van lied 624, begon ds. Marijn 
Gilhuis aan de overdenking. 
Na de verkondiging zong de cantorij: Dit is de 
dag. 
Nadat de cantorij 'Dit is de dag' had gezongen, 
gebeden en gaven 
en er werden briefjes gegeven en geschreven. 
Na de inzameling van de gaven, werden de 
briefjes opgehaald. 
Nadat de briefjes waren opgehaald, zongen we 
het slotlied, lied 634, 'U zij de glorie'. 
Na het zingen van het slotlied, wensen we 
elkaar goede Paasdagen toe. 
Daarna gaf ds. Marijn Gilhuis ons de zegen. 
Na de dienst was het koffiedrinken. 
Het was een mooie Paasdienst. 
 
Hartelijke groeten van uw correspondent  
Nab Bevelander. 
 

Helpende handen gezocht  
 

In onze gemeentes 
wordt door veel 
vrijwilligers evenveel 
fantastisch werk 
verricht. Er worden 
kerkdiensten 
voorbereid, 
bezoekwerk gedaan, 

allerhande hulp gegeven, koffie gezet, gekookt 
en gebakken, onderhoud gedaan, gestreamd, 
geklust, gepoetst, beleid gemaakt, nagedacht, 
gezongen en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Deze activiteiten zijn fijn om met 
elkaar te doen en ook noodzakelijk om samen 
gemeente te kunnen zijn. 
Samen alle klussen klaren kost tijd en voor 
veel mensen is zich structureel aan een 
activiteit verbinden simpelweg niet haalbaar of 
prettig. 
 
Maar…misschien wilt u wél incidenteel 
meedoen en eenmalig meehelpen en de 
handen uit de mouwen steken.  
 
Als u denkt: zo nu en dan samen met anderen 
aan de slag is wel iets voor mij, laat dit dan 
weten aan één van de kerkenraadsleden. We 
kijken dan samen wat er kan. Goed idee toch? 
Met dank en hartelijke groet namens de 
kerkenraden, 
Joke Geerse 
tel. 06-23236353 
jokegeerse@gmail.com 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Voedselbank Made 
Nog elke week brengt onze afgevaardigde 
enkele dozen en tassen met fruit en groenten 
naar de Voedselbank in Made en daar zien ze 
Gerard altijd graag komen. Omdat onze 
moestuin ook steeds meer groenten 
voortbrengt gaan er tegenwoordig ook zakjes  
 
met sla, radijsjes en keeltjes mee. U weet 
wellicht hoe het gaat met zo’n moestuin. Veel 
mensen zetten er die groenten in die ze zelf 
graag eten maar tegen de tijd dat er geoogst 
kan worden heeft iedereen veel te veel van die 
groenten. In ‘ons’ volkstuincomplex staat een 
stellingkast waar de tuinders de spullen op 
leggen die ze ‘over’ hebben. Die mag iedereen 
meenemen. Enkele leden willen die groenten 
wel op hun landje laten staan tot donderdag en 
ze dan oogsten en doneren aan de 
Voedselbank, zodat Gerard ze op vrijdag mee 
kan nemen als hij naar de Voedselbank gaat.  
 
Inge Berendsen, diaken 
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Gelezen 
 
Velen zijn er mee opgegroeid, voor anderen is 
het ‘van voor mijn tijd’, de Catechismus: 52 
vragen en antwoorden waarin het Christelijk 
Geloof wordt samengevat. Zij die het hebben 
geleerd kunnen smakelijk en soms met enige 
huiver vertellen dat je de catechismus uit ‘t 
hoofd moest leren. Catechisatie was in die tijd 
de vragen en antwoorden van de Heidelbergse 
Catechismus uit je hoofd leren.  
Voor onze gemeenten ligt die tijd achter ons. 
Geloof, theologie en kerk hebben zich 
ontwikkeld. Een teken van die ontwikkeling is 
het boekje ‘Doornse Catechismus’. De naam 
verraadt het al: het boek heeft de opzet van de 
oude catechismus, namelijk vragen en 
antwoorden. Vragen als: ‘Wat is mijn diepste 
troost?’ Of, ‘Wie is Jezus?’ En ‘ Kan ik in vrede 
met God leven?’. Net als de Heidelbergse 
Catechismus zijn het er 52. Maar, u leest het in 
de vragen, dat staat er allemaal net even 
anders. Dat komt omdat de Doornse 
Catechismus geschreven is door  13 
predikanten verbonden aan het platform Op 
Goed Gerucht. Dat is een groep voor moderne 
theologen binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland. Zij geven antwoorden op vragen 
die we vanuit het Christelijk Geloof kunnen 
stellen.  
Dit boekje kwam ter sprake bij de 
gespreksgroep “Daar zijn woorden voor” over 
hoe je woorden kan vinden voor wat je gelooft.  
Doornse Catechismus, oude vragen, nieuwe 
antwoorden, A. van der Deijl, S. de Jong, A.M. 
Spijkerboer red., Kok Kampen 2010. 
 
Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Het Franciscaans Belevingscentrum in 
Meersel-Dreef 
 
Voor het Franciscaans Maandblad heb ik Kenny 
Brack geïnterviewd, broeder in het 
Kapucijnenklooster in Meersel-Dreef. Samen 
met anderen heeft hij het Franciscaans 
Belevingscentrum bedacht en ingericht. In 
maart 2019 werd het geopend. Ik vind het leuk 
om dit te delen, en maakte voor ons kerkblad 
(en ook dat van Breda) een verkorte versie. 
 
Kenny vertelt dat de broeders met het oudste 
deel van de gebouwen iets wilden doen wat 
toekomstgericht is voor mensen die low profile 
zoeken naar wie Franciscus was. ‘We wilden 
geen museum maken, want er is al een 
prachtig museum in Sint Truiden. Ik mocht een 
werkgroep vormen met mensen vanuit de 
kapucijnse en de franciscaanse wereld. Om de 

basis te verbreden zocht de werkgroep contact 
met Exponanza uit Gent, een organisatie die 
gespecialiseerd is in tentoonstellingen en 
belevingscentra. Zij zeiden van zichzelf niet 
direct iets te hebben met het christelijk geloof 
– ‘wij zijn eigenlijk allemaal ongelovig’, zeiden 
ze. ‘En dat is misschien wel goed. Want wij 
gaan alles in vraag stellen als we het zelf niet 
verstaan. Dan weet je zeker dat je met je 
uitwerking niet te hoog gegrepen hebt’.  
 
‘We hebben uiteindelijk gedacht: mensen 
moeten ervaring opdoen. Met ervaringen leer 
je iets. We hebben de keuze gemaakt voor 
belevingsruimtes, waar je zelf op ontdekking 
gaat aan de hand van franciscaanse thema’s. 
Mensen lopen met vragen rond over dingen in 
de samenleving; we hebben een heel aantal 
thema’s verzameld en daar hebben we er 
zeven uitgehaald. Omdat we zeven plaatsen 
hadden om het te doen: zes ruimtes en een 
gang’. 
 
Geboeid luister ik naar de uitleg van Kenny 
over de uitwerking van de thema’s angst en 
vertrouwen. ‘Een blikvanger in ons 
belevingscentrum is de zaal waar de wolf van 
Gubbio ligt. Ik denk dat het de meest 
gefotografeerde en beaaide wolf van het 
westelijk halfrond is’, vertelt hij lachend. 
‘Iedere ruimte heeft dus zijn eigen thema. Er is 
op zich weinig om vast te pakken en te 
bekijken, maar er is enorm veel te bespeuren 
en aan te voelen, te ervaren’. 
 
Als leerkracht en later als parochiepriester 
werkte Kenny altijd graag met de 
leeftijdsgroep van middelbare scholieren en  
 
degenen die iets ouder zijn. ‘Het is een groep  
waar je op moet focussen als je kunt, want zij 
gaan de toekomst in’. Het Franciscaans 
Belevingscentrum is met het oog op deze 
doelgroep opgericht.  
‘We hebben wèl ontdekt dat het voor alle 
leeftijden toepasbaar is. Het heeft te maken 
met mentaliteit! Ik heb hier een keer een 
mevrouw van 95 jaar binnen gehad, die wild 
enthousiast was en tijdens de koffie in de 
cafetaria hiernaast blééf praten over wat ze 
hier ervaren had!’ 
 
Het idee was dat de deur van het Franciscaans 
Belevingscentrum altijd open zou staan, want 
het is een bedevaartsplaats. Maar in de 
praktijk bleek het zo niet te werken. De 
‘klassieke bedevaarders’ gingen niet naar het 
Belevingscentrum. Het ‘opendeurbeleid’ is 
losgelaten. Mensen kunnen aanbellen en als 
Kenny er is verzorgt hij de rondleiding door het 
Franciscaans Belevingscentrum. Maar de 
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meeste mensen bellen of mailen om een 
afspraak te maken voor een bezoek – met of 
zonder begeleiding. Ze komen alleen, met een 
paar of met een groep. ‘We hebben gemerkt 
dat 20 personen het absolute maximum is’, 
benadrukt Kenny. 
 
Eerst wordt je ervaring geprikkeld, daarna 
komen vaak de vragen; wat is er meer te 
vertellen over Franciscus? Maar de informatie 
is in het Belevingscentrum met opzet summier 
gehouden. Wel was het vanaf het begin de 
bedoeling om op een andere manier informatie 
te geven. Na toewijzing van een 
projectaanvraag bij een fonds is een app 
ontwikkeld die de thema’s verdiept met 
audiovisueel materiaal, verhalen, podcasts, 
etc. ‘Een levende database van franciscaanse 
spiritualiteit’ noemt Kenny de app. ‘De naam is 
‘fr@telli’ en hij wordt half mei internationaal 
gelanceerd’.  
Mensen kunnen de app downloaden en 
bekijken, voorafgaand aan òf na afloop van 
een bezoek aan het Belevingscentrum. ‘Beter 
niet tegelijk met het bezoek, dat raden we af’. 
 
Het gaat dus om ervaren. Wat zie je, wat hoor 
je, en wat roept dat bij je op? Een tipje van de 
sluier wordt voor mij opgelicht als we samen 
door de ruimtes wandelen en Kenny vertelt wat 
de licht- en geluidseffecten zijn als de beamers 
en boxen aan zijn. Ik ga zeker terug voor een 
bezoek! 
 
Wietske Brenters-Hospes 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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