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Van de redactie
De zomer is nu officieel begonnen en we hebben al een paar mooie dagen gehad. De komende weken
valt er dan ook heel wat te genieten; van het mooie zomerweer, van de kerkdiensten op beide
locaties, van Samen aan Tafel in de tuinkamer van het Witte Kerkje en van andere Samenactiviteiten, van de boottocht met de Catharinaplaat (Zilvermeeuw) met een viering en een heerlijke
lunch aan boord, van de koffie-inloopochtenden, eveneens in het Witte kerkje. Daarnaast kunt u op
de zomerse zaterdagmiddag terecht in één van onze kerken om de iconen van Anne-Marie van der
Wilt te bekijken (tot 30 juli) of gewoon voor een praatje en een kopje koffie of thee.
Tot ziens,
De eindredactie,
Inge Berendsen
Loes van der Eijk
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Zondag 24 juli 2022
Kerkdiensten

Zesde zondag na Trinitatis
Lage Zwaluwe
10.00 uur: dhr. E. Orie

Meerijden gezamenlijke kerkdiensten:
- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar
Lage Zwaluwe, neem dan contact op met
Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320.
- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar
Terheijden, neem dan contact op met
Reina Faasen, 0168 – 48 30 20.
In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app.
U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,
06 – 81 89 30 74.

Terheijden – Wagenberg
10.00 uur: ds. W. Bisschop uit Breda
Diaconiecollecte:Stichting Vrienden van DHAN

Zondag 31 juli 2022
Zevende zondag na Trinitatis
Lage Zwaluwe
10.00 uur: ds. M. Gilhuis
Thema: Iconen
Diaconiecollecte: Kerk-TV Lage Zwaluwe

Zondag 03 juli 2022
Derde zondag na Trinitatis

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. M. Wagenvoorde uit Breda
Diaconiecollecte: Annahuis Breda

Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg
Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: dhr A. Verdoorn
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: Stichting Naar school in Haiti

Zondag 07 augustus 2022
Achtste zondag na Trinitatis
Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg

Zondag 10 juli 2022

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. M. Gilhuis
Gezamenlijke dienst met viering van het Heilig
Avondmaal
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld

Vierde zondag na Trinitatis
Lage Zwaluwe dienst aan boord
10.00 uur: ds. M. Gilhuis
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld
Terheijden – Wagenberg dienst aan boord
10.00 uur: ds. M. Gilhuis
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld

Zondag 14 augustus 2022
Negende zondag na Trinitatis
Lage Zwaluwe
10.00 uur: Mw. A. Kraal – Nijman uit
Venhuizen

Zondag 17 juli 2022
Vijfde zondag na Trinitatis

Terheijden – Wagenberg (SOVAK)
10.00 uur: ds. E. Fockens
Diaconiecollecte: Sovak

Lage Zwaluwe
10.00 uur: ds. M. Gilhuis
Gezamenlijke dienst. Thema: Daniël
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld

Zondag 21 augustus 2022

Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe

Tiende zondag na Trinitatis
Lage Zwaluwe
10.00 uur: nog niet bekend
Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld
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Zondag 28 augustus 2022
Elfde zondag na Trinitatis
Lage Zwaluwe
10.00 uur: commissie eredienst
Thema: Goed om je heen kijken
Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: mw. I. Verberk uit Giessenburg
Diaconiecollecte: Amnesty International
werkgroep Drimmelen

Zondag 04 september 2022
Twaalfde zondag na Trinitatis
Lage Zwaluwe
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg
Terheijden - Wagenberg
10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd uit
Geertruidenberg
Gezamenlijke dienst
Diaconiecollecte: KIA Werelddiaconaat:
Myanmar

Een nieuwe wind
En als ik nu eens bij de wind
Een pinksterwindgedachte denk
Dan pinkstert het dag in dag uit
De wind daagt mijn gedachten uit
De richting van de Geest te gaan
Waaruit dit denken is ontstaan

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Wanneer de wind dan krachtig is
Versterkt die de belevenis
Met Hem die in mij ademhaalt
Bezielt en warmend in mij straalt
En als ik mij in Hem verlies
Is om ons heen een zachte bries

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!

Coby Poelman-Duisterwinkel
Pinkstergroet
Maria Dymphnakapel, Haagse Beemden
Augustinusparochie, Breda

Zondag 3 juli 2022
18.30 uur: dhr. P.A. Kraak
De collecte is voor de kerkvoogdij
Zondag 24 juli 2022
18.30 uur: dhr. E.M.C. Orie
De collecte is voor de Stichting Leergeld
Zondag 14 augustus 2022
18.30 uur: mw. P. Eestermans – Dudok
De collecte is voor de kerkvoogdij
Zondag 04 september 2022
18.30 uur: dhr. C. Groeneveld
De collecte is voor KIA - Werelddiaconaat
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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meer is dan het eten, en het lichaam meer dan
de kleren.
Met geld kun je eten kopen, maar geen leven;
met geld kun je kleren kopen maar geen
lichaam. Jezus wijst ons op datgene waarop je
je ten diepste richten kunt. Blijf je aan de
oppervlakte vechten voor geld en goed, of laat
je je bestaan rusten op God?
Nu is het antwoord makkelijk te geven. Maar
het antwoord leven is een ander verhaal. Alle
zorgen loslaten, dat is niet niks. Onze reflex is
vasthouden. Regelmatig hoor ik dat het
moeilijkste voor mensen, wanneer ze zorg
nodig hebben, is dat ze zo afhankelijk zijn: ze
zijn overgeleverd aan de zorgen van anderen.
Moeilijk is dat. Aan wie vertrouw je je leven
toe, je ziel?
Als je dat aan God kan doen, kan je dat enorm
steunen en rust geven. Er is een vangnet dat
je niet ziet maar wel voelt. En soms voel je dat
niet en dan vraag je vertwijfeld: ‘God waar
bent u?’, ‘Waarom?’
Jezus geeft uitzicht op God. Daarop vertrouwen
vergt oefening. Het is niet zo simpel als het
klinkt. Sommige mensen hebben het vanzelf,
andere ontdekken het gaandeweg wanneer hen
dingen uit handen wordt genomen. Ze ervaren
dat ze blijven staan, ondanks verlies. Anderen
moeten oefenen in vertrouwen: loslaten terwijl
je alles wilt vasthouden. Dat vraagt om durf,
om creativiteit, om anders te denken en
voelen. En dat dát nodig is, wist Jezus: ‘Elke
dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’ zegt hij.
Dus nee, hij was niet van het pad af, hij wist
goed wat hij zei: leven met je ogen gericht op
waar het echt om gaat, dat vraagt dat je jezelf
toevertrouwt aan God. God heeft bij monde
van Jesaja daar een mooi beeld voor: God
zegt, ‘Ik heb je naam in mijn handpalm
gegrift.’ Ja, God heeft een tattoo. Onze naam
staat in Zijn hand.

Ter overweging
God heeft een tattoo
Bij Mattheüs 6: 24-34
‘Maakt u zich geen zorgen over de dag van
morgen.’ Is dit een briljante zin of moet je dan
wel erg van het pad af zijn en niet weten wat
er in de hoofden van mensen leeft?
Op een dag ging mijn zoon naar Amsterdam.
Ik zei tegen hem: ‘Goede reis en veel plezier!’
Hij antwoordde: ‘Komt goed!’ Ik dacht even na
over dat antwoord. Ik ging er vanuit dat het
goed zou gaan, maar misschien is er dreigend
gevaar? 'Komt goed', hoor ik vaker, als een
antwoord dat overal op past om je geen zorgen
te maken. Is dat wat Jezus bedoelt: ‘Maak je
geen zorgen, komt goed?’
Nee, we zouden dan te lichtvoetig langs die zin
gaan. Jezus sluit aan bij wat leeft bij mensen.
Zorgen maken hoort bij ons bestaan. En Jezus
noemt wat behoort tot onze basisbehoeften:
eten en kleding. Het is de zorg voor de
inwendige en uitwendige mens. Als Jezus dan
zegt dat je je geen zorgen moet maken, klinkt
dat bijna absurd. U heeft toch zeker wel wat
voorraden thuis en meer dan één blouse in de
kast hangen? Gaat het erom dat je
onvoorbereid in het leven moet staan? Dat
denk ik niet.
Wat kan helpen is om een onderscheid te
maken in soorten zorgen die je je kunt maken.
Jezus gebruikt namelijk een beeld op het ene
gebied om iets duidelijk te maken op het
andere. Ik zal uitleggen wat ik bedoel.
Jezus gebruikt een beeld uit het dagelijks
leven. De zorg die we kunnen hebben om
voedsel en kleding. Zorgen die je hebt en die
je je maakt om in leven te blijven: eten,
kleden. Zaken die horen bij het ordenen van je
leven. Maar het gaat hier niet ten diepste over
dit soort zorgen. Jezus zelf ging niet
onvoorbereid op pad. Hij zocht discipelen, hij
dacht na over de weg die hij ging, hij had een
richting in zijn leven. Allemaal tekenen dat hij
niet zorgeloos zijn gang ging, maar zorgvuldig
handelde.
Als het niet gaat om simpele zorgeloosheid,
waar gaat het dan wel over? Jezus zegt: ‘U
kunt niet twee heren dienen.’ Als u nagaat
waar u voor leeft dan kunt u niet twee
tegenovergestelde richtingen op gaan. Waar
stelt u uw vertrouwen op? Geld en goed - leeft
u daarvoor? Leeft u voor wat u hebben en
pakken kunt? Of vertrouwt u ten diepste op
God? Daar gaat het over als hij vraagt of leven

Ds. Marijn Gilhuis
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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7 augustus - dienst in Terheijden
Bij het schrijven voor De Verbinding heb ik het
thema van deze dienst nog niet rond. Ik hoop
dat we het avondmaal kunnen vieren met
elkaar. Dan zal het thema van de dienst
draaien om de maaltijd die Jezus vierde met
zijn vrienden en de mensen om hem heen.

Bij de kerkdiensten
In dit stukje ga ik in op de kerkdiensten waarin
ik voorga. De andere diensten worden elders in
De Verbinding genoemd.

Ds. Marijn Gilhuis
Op 14 augustus is er weer een bijzondere
dienst, die wordt gehouden in SOVAK.

10 juli - dienst op de boot Op 10 juli zullen we een bijzondere dienst
hebben omdat we dan op de boot door de
Biesbosch varen. Alleen dat al maakt de dienst
bijzonder. In de bijbel zijn veel verhalen die
gaan over water, boten en varen (Noach,
Mozes in het biezen mandje, Jezus en zijn
discipelen, Johannes op Patmos, Jona). En in
latere tijden zijn er verschillende associaties
geweest tussen de kerk en een schip of boot.
In liederen is dat ook opgenomen, waarin God
of Jezus 'het schip der kerk' stuurt (lied 273,
965). Ik zal in de dienst uit deze themaverhalen en thema’s putten, maar vooral wil ik
stilstaan bij het samengaan en gemeente zijn want daar draait het om bij deze boottocht:
om het samengaan van onze gemeenten.
Tijdens de dienst zullen we zoveel mogelijk op
één dek zijn, maar waarschijnlijk is het nodig
om ons over twee dekken te verdelen. Kortom,
het wordt een dynamische dienst!

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Diensten Commissie
Eredienst
Op 12 juni mochten wij vanuit onze commissie
weer een kerkdienst verzorgen. Als thema
hadden we deze keer gekozen voor ‘Wijsheid’.
Aan de hand van Bijbelverhalen en ervaringen
hebben we de aanwezigen en volgers via de
streaming meegenomen rondom dit thema.
Het viel ons op dat de belangstelling in de kerk
deze morgen matig was. Dat is jammer, want
na een intensieve voorbereiding, willen wij van
ons uit zoveel mogelijk mensen meenemen in
onze kijk op een onderwerp, om zo met elkaar
een kerkdienst te beleven en er in de weken
daarna mee aan de slag te gaan.
Op 28 augustus mogen we weer een dienst
organiseren. Volgens het rooster gaan we dan
aan de slag met teksten uit Deuteronomium en
Lucas. In het rooster van ‘De eerste dag’ krijgt
deze zondag het thema ‘Goed om je heen
kijken’ mee. Wat wij ervan gaan maken weet
ik nog niet, maar dat we die zondag goed om
ons heen gaan kijken is zeker, en ook dat we
hopen u en jullie te zien!

17 juli gezamenlijke dienst in Lage
Zwaluwe - Geloven onder druk
Vanuit de Bijbelleesgroep van de donderdagochtend kwam de vraag om een keer een
dienst te hebben waarin het Bijbelboek Daniël
centraal staat. U kent misschien de verhalen
over Daniël in de leeuwenkuil of Daniël met
zijn twee vrienden die in een brandende oven
worden gegooid. Minder bekend en lastiger te
plaatsen zijn de zogenoemde apocalyptische
delen uit Daniël met bijzondere visioenen. Op
17 juli wil ik daarom een dienst houden waarin
we verhalen uit Daniël lezen. Thema van de
dienst is: Geloven onder druk. Het zal blijken
dat Daniël bijzonder actueel kan zijn.

Namens commissie eredienst,
Kees Groeneveld

31 juli - dienst in Lage Zwaluwe - Vieren
met iconen
Op 30 juli is de laatste dag van de iconenexpositie van ds. Anne-Marie van der Wilt. Op
31 juli staan de iconen nog in de kerk. Ik wil
van de gelegenheid gebruik maken om in deze
dienst een aantal iconen uit te lichten. Door de
dienst heen komen verschillende iconen aan
bod.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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Van de zomer en de
vakantietijd

Uit de pastorie

Tijdens de wintermaanden kun je verlangend
uitkijken naar de zomer. Het mooie weer, de
lange dagen en de wereld die lijkt open te gaan
- daar word ik blij van. De zomer is ook de tijd
waarin velen vakantie opnemen. En dat blijft
niet beperkt tot de schoolvakanties of de
bouwvak. Al valt de bouwvak in onze regio
volledig in augustus, er wordt al in juni en juli
vakantie gevierd en sommigen zullen in
september hun vrije dagen opnemen. Kortom,
gedurende een langere perioden hebben
mensen wisselend vrij of zijn weg. Anderen
blijven thuis en gaan dagjes uit of genieten in
de tuin, op het balkon of in de nabije omgeving
van de zonnige dagen.
Zoals zoveel in deze tijd, zijn de vakanties ook
'op maat' . Dat wil zeggen, iedereen viert ze op
zijn of haar manier. Het betekent ook dat we
elkaar iets minder vaak zien dan tijdens de
andere maanden, omdat sommigen weg zijn,
anderen even vrij nemen en ontspannen van
de activiteiten die er door het jaar heen waren.
Wanneer er eens wat ruimte komt in de tijd,
dan biedt dat ook de kans om eens aandacht
te besteden aan zaken waar je anders niet zo
snel de tijd voor neemt. Hobby's, vrienden
ontmoeten, klussen, opruimen, tijd nemen om
niks te doen, de stilte opzoeken. Eigenlijk is de
lijst van wat je zoal kan doen oneindig. Het is
een valkuil om te denken dat je alle tijd hebt,
waardoor voordat je het weet, de tijd voorbij is
gegaan zonder dat je een van je wens of
plannen hebt volbracht. Er gaat vaak kostbare
tijd verloren in zomaar wat TV kijken of geen
stap durven zetten omdat je er een beetje
tegen op ziet om iemand te bellen die je graag
wilt spreken, maar het dan toch niet doen
omdat het lang geleden was dat je elkaar
sprak. Het klinkt simpel, maar dat is het
allerminst: maak een plannetje wanneer je iets
aan gaat pakken (of juist niet ;-)) en doe het
dan ook. Als je dan terug kijkt, dan geeft dat
een bevredigend gevoel, zo van 'ik heb dat
toch gedaan' .
Prediker, met zijn overbekende 'Voor alles
onder de hemel is er een tijd' (Prediker 3), wist
daar al van. En de tijd om bepaalde dingen te
doen of te laten kun je nemen of organiseren.
De zomertijd leent zich daar uitstekend voor.
Of u nu thuis bent of op stap gaat, ver weg
bent of dichtbij, ik wens u deze zomerse
maanden een mooie, zinvolle en gezegende
tijd toe.

Examens
De afgelopen maand zijn er weer eindexamens
afgelegd. In onze dorpen waren de vlaggen
zichtbaar, getuigen van de mijlpalen die
gehaald zijn door de jongeren in onze
gemeenten. Van harte gefeliciteerd aan allen
die hun examen hebben gehaald! Ouders,
broers, zussen, oma's en opa's en alle andere
familie en naasten die intensief hebben
meegeleefd: van harte gefeliciteerd!
Het kan ook zijn dat sommigen hun examens
niet, of maar gedeeltelijk hebben gehaald. Als
dat zo is, wens ik je goede moed en wijsheid
bij de voorbereidingen en bij het maken van de
herkansing, dat het alleen maar een kleine
extra drempel is naar het halen van het
examen. En voor wie onverhoopt niet geslaagd
is, sterkte bij het weer op adem komen en
opnieuw aan de slag gaan om volgend jaar het
examen wel te halen.
Hoe je weg ook gaat: succes en alle goeds de
komende tijd!
Samen scheep
Op 10 juli zullen velen zich aan de kade
melden om te gaan varen. Het idee om elkaar
beter te leren kennen tijdens een vaartocht
ontstond in de werkgroep samenwerking, in
het kader van het samengaan van de
gemeenten Lage Zwaluwe en TerheijdenWagenberg. Nel Eestermans, Cocky Bongers
en Mieke Vosmer hebben zich ingezet om
andere mensen erbij te betrekken en alles
rondom deze vaartocht te regelen. We zijn blij
verrast met de vele aanmeldingen en blij met
iedereen die een bijdrage levert om deze
zondag bijzonder te maken. Dank daarvoor
alvast. Het is jammer dat we de dienst niet
kunnen streamen vanaf de boot. Ook de
thuisblijvers wensen we een mooie zondagochtend, en we zullen later verslag doen van
de tocht.
Ik hoop dat deze zondag ons weer een stukje
dichter bij elkaar brengt en ons inspireert om
samen gemeente te zijn in onze dorpen.
Ds. Marijn Gilhuis

Ds. Marijn Gilhuis
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Omzien naar elkaar
Wanneer ik dit schrijf zijn er verschillende
mensen in onze gemeente die een traject lopen
bij artsen en ziekenhuizen. Anderen herstellen
van behandelingen en onderzoeken, weer
anderen hebben medische ingrepen in het
vooruitzicht. Sommigen van ons hebben
zorgen over naasten en geliefden met een
kwetsbare gezondheid. Velen zijn bij ons in
beeld, anderen misschien niet. Mocht je het
idee hebben dat we niet weten wat er speelt,
bij jou of bij mensen die je kent, laat het ons
weten. De twee maanden die deze Verbinding
beslaat kunnen lang zijn. Geef daarom een
seintje als je in contact wil komen met iemand
van ons pastoraal team.

ALS EEN WINDVLAAG……
Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft
strijkt Gods adem langs de aarde, stroom
van hoop voor al wat leeft.

Namens het pastoraal team, ds. Marijn Gilhuis.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Kracht die mensen bij elkaar brengt
en die grenzen open gooit.
Vuur dat koude harten opwarmt
en de muur van ijs ontdooit.
Een bezieling diep van binnen,
als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.
Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld,
waar het leefbaar is en goed.
Als een windvlaag die ons uittilt,
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen
die wij samen kunnen gaan.
uit: ‘Jaarringen’ van Greet Brokerhof-van der
Waa
Pinkstergroet namens de ZWO-commissie
van de PGR Kruiskerk te Roosendaal
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Vrouw bij de bron

om wat voorhanden is. Niet iets om ver te
zoeken. Maar schijn bedriegt, en er liggen
allerlei beperkingen, regels, gebruiken,
scheidingen die mensen hebben opgebouwd.
Hoezo ik? We horen toch niet bij elkaar? Zoek
iemand van je eigen soort. Dit is toch raar! Ik
ben van dit dorp en jij van daar. Kun je niet
beter…
Wat kunnen we onszelf in de weg staan door
drempels die wijzelf hebben opgebouwd. En
Jezus kijkt over die schutting heen en geeft het
tweede antwoord op de vraag waar we van
leven: Als je eens wist… ik kan je water geven
waar je nooit meer dorst van krijgt. Jezus
maakt een sprong in de betekenis van
woorden. Hij verdiept het gesprek.
Als je zou zoeken naar wat je werkelijk zou
voeden, naar wat je dorst echt lessen kan…
Jezus vraagt naar wat haar leven zin geeft en
betekenis. Wat voor haar een bron van leven
kan zijn. En dan gaat er iets stromen bij haar.
Zoals verbeeld in de icoon, begint water te
stromen. Grote druppels water, het begint het
beeld te vullen. De rollen zijn omgedraaid:
Jezus die geeft de vrouw water dat haar
vervult – zij kleurt mee met het water. Wat
meer is – zij raakt vol van het goddelijke –
rode deeltjes zijn deel van haar. Ze deelt in de
goddelijke inspiratie van Jezus. Dat voedt haar.

Een korte overdenking bij Johannes 4: 5-15
en de icoon van Anne-Marie van der Wilt
'Vrouw bij de bron' - uit de dienst van 19 juni
in Lage Zwaluwe (u kunt deze dienst nog
terugkijken via de site ‘Kerkdienst gemist’)
De evangelist Johannes weet ons telkens weer
te verrassen. Door zijn evangelie heen - moet
je maar eens lezen - de zomertijd is daar best
wel geschikt voor - kom je van die bijzondere
ontmoetingen tegen. Nu zoomt Johannes in op
een gesprek tussen Jezus en een vrouw. Er
ontvouwt zich een gesprek met vele lagen,
rondom een vraag. De centrale vraag van deze
ontmoeting is, zoals ik het zie: Waar leef je
van? Misschien kun jij andere thema’s er in
vinden – daarom zijn die ontmoetingen zo
mooi beschreven. We krijgen twee
antwoorden.
Het eerste antwoord is de eerste, concrete laag
van het verhaal: de mens leeft van water, onze
eerste levensbehoefte. Naast brood, waarover
Johannes later in zijn evangelie zal schrijven is
het water. En wie heeft eerst dorst? Jezus. Hij
vraagt aan de vrouw die ook bij de bron komt:
‘Geef mij wat te drinken’. Met die vraag – die
voor ons vrij voor hand lijkt te liggen – haalt
hij deze vrouw uit haar comfort zone. Zij raakt
uit balans, zoals vragen van mensen ons uit
balans kunnen halen:
De vluchteling in Ter Apel: kan ik hier
overnachten?
Of de naaste die vraagt: kun je mij helpen?
Of kan het misschien iets minder met de
stikstof, met ...
Het bijzondere van de vraag van Jezus is dat
hij de vrouw niets geks lijkt te vragen. Zij is
er, er is een put met water, zij heeft iets om
water op te halen en Jezus niet. Hij vraagt
haar niet om brood, of om onderdak. Hij vraagt

Welke vraag stellen wij aan Jezus of aan God,
als wij levensdorst hebben? Hoe kan hij de
bron van leven zijn? Om te beginnen doordat
wij beseffen dat Jezus zich aan ons voorstelt.
Dat hij ons vraagt: heb je wat te drinken voor
mij? Dat wij als mens ook iets voor hem
hebben. Iets te geven hebben. En dat we ons
dan open kunnen stellen voor hem – daar
begint het mee. Als we eens wisten… Dan kan
het gaan stromen. Die ontmoeting tussen God
en mensen.
Ds. Marijn Gilhuis
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Als een vuur
als een vuur van binnen
is de kracht van de Geest
die met vreugde vervult
maar met liefde het meest
Pinkstergroet Gezamenlijke Kerken
Zevenbergen
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Schuurdienst op Hemelvaartsdag
De schuurdienst op Hemelvaartsdag was een
fijne en goed bezochte dienst. Al vroeg
meldden de zangers en een 6-tal wandelaars
zich op het erf bij de familie Van Geel.
De schuurdienst werd gehouden in de nieuwe
aardappelschuur, die gebruikt wordt voor de
nieuwe tak van het bedrijf; de zoete aardappel.
De schuur was mooi ingericht, met aardappelkratten was een afscheiding gemaakt en een
tafel die als altaar en lezenaar diende.

Gezamenlijke kerkdienst
zondag 15 mei
Voorganger: Ds. Marijn Gilhuis
ouderling van dienst: Greet Conway
lector: Nel Eestermans
organist: Ad Verdoorn
Orgelspel, welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst. Daarna zongen we het
intochtslied, Lied 871:1-2.
Na het zingen van Lied 871:1-2 votum en
groet en bemoediging.
Na de bemoediging het gebed om ontferming,
en het glorialied Psalm 150.
Na het zingen van Psalm 150 het licht bij de
opening van de Bijbel en gebed.
De eerste lezing was Deuteronomium 6:4-9.
Daarna zongen we Lied 320: 1, 2, 3 en 4.
De tweede lezing was Johannes 13:31-35.
Na de lezing van Johannes 13:31-35 keken en
luisterden we naar The Message is Love van
Arthur Baker and the Backbeat Disciples met Al
Green.
Daarna begon ds. Marijn Gilhuis aan de preek.
Na de preek zongen we Lied 321:1, 2, 6 en 7.
We baden het dankgebed, met onze voorbeden
en stil gebed en het Onze Vader.
Na de inzameling van de gaven zongen we het
slotlied Lied 838:1-3 en gaf ds. Marijn Gilhuis
ons de zegen mee van onze Heer.
Het was een mooie dienst.

Het koor werd geleid door Kitty Lokate. Zij had
deze morgen een ‘groot’ koor, van 20 zangers
uit Zevenbergschen Hoek, Terheijden en Lage
Zwaluwe. Het koor werd op de keyboard
begeleid door Leander Schoormans.
Bij het begin van de dienst vertelden Frans en
Adje van Geel het een en ander over het
bedrijf waar we te gast waren.
In de dienst gingen Douwe van de Berg en
Marijn Gilhuis voor. De preek had ds. Marijn
uitbesteed aan “gastspreker” Lucas.

Hartelijke groeten van uw correspondent Nab
Bevelander
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Wij zijn al één
Uw adem waait beweging in
de ruimte tast naar nieuw begin
Beroert met tongen als van vuur
wekt op wat heilig is en puur
Bezielt de stemmen als een koor
en elke taal klinkt er in door
Wakkert de hoop in harten aan
tot liefdevol uw stem verstaan
Geeft kleur wat inspiratie mist
en brengt een stroming die verfrist
Bundelt het licht van U alleen
en maakt ons velen samen één!

Het was een gezellig samenzijn met mensen
vanuit dorpen uit de omgeving en ook gasten
verder uit het land, zoals o.a. uit Hendrik Ido
Ambacht en Groningen.
Schuurdiensten zijn door velen geliefd, ik hoop
ze nog vaak te beleven.

Carole van Dueren den Hollander - Heming
Pinkstergroet De Baai Etten - Leur

Helma Orie
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De afgelopen jaren is dit zeer goed bevallen,
mensen vonden het fijn begroet te worden bij
binnengaan van de kerk of wegwijs gemaakt te
worden als ze voor de eerste keer kwamen.
Gemeenteleden die mee wilden helpen met
collecteren ontlastten de kerkenraad, dit is
nog belangrijker geworden omdat er ook
kerkenraadsleden streamen.

Uit de kerkenraad
Samenvatting notulen van de
gezamenlijke kerkenraadsvergadering
dinsdag 14 juni 2022
Na het welkom van Mariette Verkerk beginnen
we de vergadering met een bezinning door
Marijn Gilhuis. Hij vertelt over en uit ‘Ode aan
de verliezer’ van Alain Verheij, met Bijbelverhalen over verliezers. De eerste verliezer is
Abel. Zijn gebed wordt weliswaar verhoord,
maar hij wordt wel door zijn jaloerse broer
Kaïn vermoord. Achter in het boek gaat het
over latere verliezers als Jezus en het lam in
Openbaring. Goed om te zien hoe God toen en
nu kiest voor de zwakkere in de maatschappij:
daar waar ook voor ons steeds een taak ligt.
Na het vaststellen van de notulen komen o.a.
de volgende punten aan de orde:
- Organisatie boottocht
- Zomer-openstellingen
- Kerk in het dorp
- Jaargesprek met de voorganger
- Gehouden en komende kerkdiensten
- Ronde predikant, ouderlingen, diakenen en
kerkrentmeesters
Mieke Vosmer besluit met het gedicht ‘Ramp’
uit de gebedenbundel ‘Zeg het maar gewoon’
van Greet Brokerhof - van der Waa.

Ook willen we frequenter koffie drinken na de
kerkdienst om het mensen mogelijk te maken
contact met elkaar te hebben en eventueel na
te praten over hetgeen ze gehoord hebben
tijdens de kerkdienst. Ook hier zijn extra
vrijwilligers voor nodig.

U snapt het al, dit is een oproep voor
vrijwilligers vanuit de gemeente, want zonder
vrijwilligers kunnen we dit niet verwezenlijken.
De kerkenraad (ook vrijwilligers) doet wat hij
kan, maar heeft hier niet genoeg ruimte voor.
Het zou erg fijn zijn als iedereen, of bijna
iedereen, ons af en toe wil helpen.
Wilt u zich opgeven voor één (of
gecombineerd) van deze taken dan is dit zeer
welkom.
De kerkgemeenschap slinkt, maar we willen
hem graag open en gastvrij houden.
Daar zit, denk ik, onze kracht!
U kunt mij of andere kerkenraadsleden
hiervoor benaderen.

Namens de gezamenlijke kerkenraden,
Kees Groeneveld
Scriba Lage Zwaluwe
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Oproep uit de kerkenraad
Beste gemeenteleden,
De coronatijd heeft een aantal zaken in onze
kerk op ‘stop’ gezet. Tijdens de kerkenraad
kwamen er punten naar voren die eerst zeer
waardevol waren en nu niet meer gedaan
worden, zoals gastvrouw/gastheer en
collectanten vanuit de gemeenteleden.

Alvast hartelijk dank,
Helma Orie
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Collectes 03 juli, 17 juli,
07 augustus, 21 augustus
Gezamenlijk diaconaal
doel 2022 Stichting
Leergeld

Agenda
04 juli

Kerk Lage Zwaluwe
schoonmaken

05 juli

Gezamenlijk moderamen

12 juli

Gezamenlijke kerkenraad

Als je kind voor het eerst naar de middelbare
school gaat, is dat een groot moment in het
leven van de ouder en het kind. Maar sta je
wel eens stil bij alle bijkomende kosten die bij
deze overstap komen kijken? Je kunt hierbij
denken aan de aanschaf van een fiets, de
ouderbijdrage, excursies, kosten voor tweetalig
onderwijs, woordenboeken, atlassen, een
grafische rekenmachine en ga zo maar door.
Ook stellen de meeste middelbare scholen een
laptop verplicht.
Gelukkig kan Stichting Leergeld in sommige
gevallen ondersteunen. Zo is er bijvoorbeeld
een regeling tussen The Rent Company
(leverancier van veel school laptops) en
Stichting Leergeld. Hierbij wordt een groot
gedeelte (of alles) van de laptop door Stichting
Leergeld betaald en worden de laptops op
hetzelfde moment uitgedeeld, zodat er geen
verschillen zijn tussen klasgenoten.
Onlangs deed moeder Nicole (niet haar echte
naam) haar verhaal in de hoop dat meer
ouders en leraren bekend raken met deze
regeling. Bedankt Nicole voor het delen van je
verhaal!

Het wekelijks Bijbellezen op donderdagochtend
van 09.00 – 10.00 uur in de consistorie te
Lage Zwaluwe gaat door tot en met 14 juli,
daarna is het vakantie.
Het wekelijks Bijbellezen begint weer op
donderdag 8 september.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Mededelingen Diaconie
Collecte zondag
31 juli
Annahuis Breda
Het Annahuis is een laagdrempelige
ontmoetingsplek in Breda, naast de Annakerk.
Op maandag- en woensdagmorgen en op
dinsdagmiddag is iedereen welkom om binnen
te lopen. Bezoekers komen naar de inloop voor
koffie/thee, de krant, gezelligheid en een
luisterend oor. Het is ook een plek waar
mensen op adem kunnen komen als ze het
moeilijk hebben. Bijvoorbeeld door zorgen rond
huisvesting, gezondheid, financiën of het
verlies van een dierbare. Sociale contacten zijn
voor veel bezoekers niet vanzelfsprekend.
Eén van de beroepskrachten vertelde me
vorige maand het volgende. “Ik wandelde met
een bezoeker die vertelde dat ze tijdens corona
twee jaar lang binnen is gebleven. Ze zag haar
zoon van een afstand, die bleef in zijn auto
zitten en draaide het raampje naar beneden
om te kletsen. Eens in de twee weken deed ze
boodschappen. Nu probeert ze weer onder de
mensen te komen maar dat is erg wennen en
soms nog spannend.”
In het Annahuis willen we dat mensen zich op
hun gemak voelen. Koffie en thee wordt gratis
geschonken zodat geldzorgen even geen rol
spelen. Om dit belangrijke werk van de inloop
mogelijk te maken, vragen wij uw bijdrage in
de collecte van 31 juli. Alvast hartelijk
bedankt!

Intake bij Stichting Leergeld
De eerste aanvraag doet Nicole online, daarna
volgt er een telefoongesprek. Nicole: ‘Normaal
komt een adviseur van Stichting Leergeld bij je
thuis, maar door de coronasituatie gebeurde
dit telefonisch. De diverse mogelijkheden en
regelingen werden besproken. Ook moest ik
wat informatie delen over mijn inkomen. Dat
vond ik prima, ze moesten tenslotte weten hoe
mijn financiële situatie was.’
Stichting Leergeld toetst het inkomen van
Nicole en bekijkt de situatie van de twee
kinderen. Haar aanvraag wordt goedgekeurd.
Deze geldt voor één schooljaar. Het volgende
schooljaar ontvangt ze automatisch een
herinnering dat ze zich weer kan aanmelden.
Per schooljaar kan per onderdeel hulp worden
aangevraagd. Allereerst krijgt Nicole financiële
hulp bij de sportlessen en -kleding van de
kinderen.
Het bestellen van een laptop
Als de jongste zoon van Nicole naar de
middelbare school gaat, moet hij van school
een laptop aanschaffen. Nicole: ‘Soms lijkt het
alsof de middelbare school steeds duurder
wordt. Al die spullen die aangeschaft moeten

Wietske Brenters
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worden als ze van de basisschool naar de
middelbare school gaan: een fiets, een laptop,
schoolboeken. Ook al die excursies hakken er
financieel best in.’
Van school ontvangen ze drie opties voor de
laptop. Deze deelt Nicole met Stichting
Leergeld, met de vraag of zij hierin iets kunnen
betekenen. Dat kan. Ook deze aanvraag wordt
goedgekeurd. Via Stichting Leergeld ontvangt
Nicole een code. Met deze code bestelt ze de
laptop online voor haar zoon in de webshop
van The Rent Company, waar ook de
klasgenoten de laptop kunnen bestellen. Door
het invoeren van deze code is het financieel
meteen afgehandeld en hoeft er niets te
worden voorgeschoten.
Aan het begin van het schooljaar worden de
laptops op school uitgedeeld. Nicole vertelt:
‘Bij het uitdelen van de laptops van The Rent
Company was er geen verschil te zien tussen
de laptops via Stichting Leergeld of de laptops
die door ouders zelf betaald zijn. Dat vond mijn
zoon heel fijn. Iedereen werd gelijk
behandeld.’

TLMI-M stimuleert mensen met een
lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen,
zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij
bijvoorbeeld door vaktrainingen te geven,
microkredieten te verstrekken en bedrijven te
stimuleren om gehandicapten in dienst te
nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M
mensen met een handicap bij integratie of reintegratie in hun gemeenschap.
Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen
bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals
fysiotherapie en logopedie. Voor 31 euro
ontvangt één gehandicapte of de ouders van
een gehandicapt kind een klein startkapitaal
om een eigen bedrijf te starten. Uw gift maakt
het mogelijk dat mensen met een handicap
vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van
een microkrediet een eigen bedrijf kunnen
starten en fysiotherapie krijgen. Uw gift is
meer dan welkom in de collecte. Hartelijk dank
daarvoor.

Meedoen met de rest
Nog lang niet alle ouders, docenten, scholen of
sportclubs weten dat er via Stichting Leergeld
soms regelingen mogelijk zijn. Om dit meer
bekendheid te geven deelt Nicole haar verhaal.
‘Ik weet nog dat bij mij op de basisschool
kinderen in de klas zaten die niet mee konden
op excursie, omdat dat te duur was. Dat vond
ik zo vervelend voor ze. Het is mooi dat
Stichting Leergeld hieraan kan bijdragen.’
Nicole vervolgt: ‘De scheiding heeft niet alleen
financieel, maar ook emotioneel natuurlijk
impact. Ik ben heel blij met deze regeling,
hierdoor kunnen mijn kinderen meedoen met
de rest. Ik zou het voor mijn kinderen heel
vervelend vinden als zij niet hetzelfde zouden
kunnen als andere kinderen. Vaak vraag ik me
af of er geen mensen zijn die het harder nodig
hebben dan ik. Maar ook voor hen is er hulp
mogelijk.’

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

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

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 collectebonnen inleveren bij één van de diakenen.
Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite
en bijdrage!
Namens de gezamenlijke diaconieën,
Inge Berendsen en Annie Meijer
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Collecte 4 september KIA
Werelddiaconaat

Ik geef je Mijn Geest
Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand.
Ik geef je Mijn sterkte. Door mij houd je
stand.
Ik geef je genade, een teken van trouw.
Ik ben als een Vader. Ik ben er voor jou

Project TLMI - Myanmar
In Myanmar behoren mensen met een
handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun
handicap hebben zij nauwelijks toegang tot
zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission
International-Myanmar (TLMI-M), een
partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in
om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen
en zorg voor mensen met lepra of een
lichamelijke handicap te verbeteren.

Harma
Pinkstergroet Mariaparochie Etten-Leur
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Koffieochtend op
vrijdag 15 juli en
vrijdag 19 augustus

Mededelingen
Kerkrentmeesters

Koffie, soep en ontmoeting
in het Witte Kerkje. Welkom!
Komt u bij ons op de koffie? We starten
om 10.00 uur met een kop koffie of thee
met wat lekkers. In de tweede helft van de
ochtend is er een eenvoudige broodmaaltijd
met soep.

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.

Voelt u zich welkom en neem vooral iemand
mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieetwensen zijn is dat voor ons wèl handig om
te weten.
Met hartelijke groet,
Inge Berendsen
Joke Geerse,
T: 06 – 23 23 63 53

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.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Dick van der Eijk

… 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
aanleiding van een verjaardag van gemeenteleden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere
gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden
ook regelmatig extra bloemen bezorgd.
De bloemen worden iedere week geschonken
door gemeenteleden.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Annette Houtekamer

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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activisme. Ze hadden onder meer een Pridemars georganiseerd. In oktober 2021 werden
ze vrijgesproken.
In februari 2021 kwam de prominente
Saudische activiste Loujain al-Hathloul na 1001
dagen in de cel vrij, onder meer na jarenlange
druk van Amnesty. Ze zat vast omdat ze
actievoerde tegen het rijverbod voor vrouwen
en voor de afschaffing van het mannelijke
voogdijsysteem. Dat werd haar niet in dank
afgenomen door de Saudische autoriteiten.
Nog een voorbeeld: in maart 2021
overhandigde een Amnesty-delegatie brieven
en handtekeningen onder petities aan de ZuidAfrikaanse politie. Nog diezelfde dag
heropende de politie het onderzoek naar de
jonge vrouwen Popi Qwabe en Bongeka
Phungula. De twee Zuid-Afrikaanse
vriendinnen werden in mei 2017 vermoord en
waarschijnlijk verkracht tijdens een avondje
stappen. De moorden werden tot die tijd niet
goed onderzocht, maar dat veranderde door
alle aandacht die erop gevestigd werd.

Amnesty-schrijfochtenden
dinsdagmorgen 19 juli en
dinsdagmorgen 16 augustus
Witte Kerkje
inlopen van 10.30 – 11.30 uur
Er is koffie en thee met iets lekkers en de
brieven en kaarten liggen klaar!
Inge Berendsen,
contactpersoon Amnesty International
Werkgroep Drimmelen
E - ingemade@ziggo.nl
T - 0162 - 670 500
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Schrijven tegen
onrecht 2022
Amnesty International: Een petitie
ondertekenen is heel erg zinvol
Amnesty vraagt mensen vaak een petitie te
ondertekenen. Maar wat gebeurt er eigenlijk
met al die handtekeningen en hoe zinvol is dat
ondertekenen nu echt? Kort maar krachtig:
heel erg zinvol! Petities zijn een belangrijk
middel om te laten zien dat heel veel mensen
Amnesty’s standpunten delen. Met de
handtekeningen onder een petitie kan
bijvoorbeeld een onderwerp op de politieke
agenda gezet worden. Zo kan een debat
ontstaan over een bepaald onderwerp en kan
uiteindelijk een wet worden gewijzigd of
afgeschaft.

Blijf petities tekenen. Dus als er weer een
verzoek komt een petitie te tekenen, doen!
Want mensen komen vrij, marteling stopt,
daders worden berecht, mensen krijgen hoop,
straffen worden verminderd, discriminerende
wetten worden aangepast.
Doe dus mee aan deze Amnesty acties en strijd
voor een betere wereld!
Inge Berendsen
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Regeringen voelen de druk. Ook buiten
Nederland blijken petities een enorme kracht
en impact te hebben: met de vele handtekeningen worden regeringen onder druk
gezet. Bijvoorbeeld om iemand vrij te laten die
onterecht gevangenzit, of om iemand die is
opgepakt een eerlijk proces te geven.
We horen je denken: alsof regeringen zich daar
wat van aantrekken. Jazeker! Geen enkele
regering zit te wachten op negatieve publiciteit
en geen enkele regering vindt het fijn als de
wereld meekijkt.
Mensen komen vrij. Daarom kwamen er al veel
mensen vrij na druk van mensenrechtenorganisaties als Amnesty. Ook verbeterden de
omstandigheden van gevangenen en kregen
mensenrechtenactivisten een eerlijk proces. Zo
zorgde de inzet voor de jonge Turkse lhbtiactivisten Melike Balkan en Özgur Gür ervoor
dat zij aandacht kregen voor hun zaak. Ze
riskeerden drie jaar cel voor hun lhbti16
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Helpende handen
gezocht

Stichting Vakantieweek
West-Brabant

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.

Nieuw Hydepark
22 – 29 oktober 2022

Vakantieweek
Gaat u mee? Heerlijk op vakantie, genieten, in
de watten gelegd worden. Wandelen, eten,
drinken, lachen, gezellig kletsen met elkaar.
Tijd voor uzelf. Nieuwe kleding uitzoeken als u
dat wilt.
Kort gezegd, gewoon een hele week verwend
worden door de vrijwilligers met een zorgachtergrond.
Mocht u twijfelen of vragen hebben, neem dan
contact op met uw plaatselijke diaconie, Cocky
Bongers of Nel Groeneveld.
De kosten voor de vakantie week zijn €625,00
(exclusief vervoer) De sluitingsdatum voor de
inschrijving is 15 juli 2022.
Gaat u mee? Wij zouden het heel leuk vinden
om u te ontmoeten!

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

Cocky Bongers, 06 54688923,
cbongers@hotmail.com
Nel Groeneveld, 06 20098394
groenestelt@outlook.com

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Gesprekskring SAMEN
In de maanden juli en augustus zijn er geen
bijeenkomsten van de gesprekskring. Op
vrijdag 1 juli en vrijdag 5 augustus kunt u wel
SAMEN aan TAFEL in de tuinkamer van het
Witte Kerkje. U bent welkom vanaf 17.30 uur.
De kosten bedragen €6,00. Aanmelden en
opgave van een dieet is noodzakelijk vanwege
het beperkte aantal plaatsen..

Boottocht
In april peilden we de interesse voor een
boottocht. Wat zijn wij blij dat meer dan 100
mensen gehoor hebben gegeven aan onze
oproep mee te gaan varen op de Biesbosch. 10
juli is het zover. Vanaf 9.30 uur kunnen we
inschepen vanaf de Biesboschweg 3 in Lage
Zwaluwe. Zorg dat u op tijd bent. Met elkaar
maken we er een inspirerende dag van.

E: welkom@sameninhetwittekerkje.nl of
T: 06 - 52 04 68 06
Meer informatie:
www.sameninhetwittekerkje.nl
Een hartelijke groet,
Edwin Vonk

Wij zien u graag op 10 juli!
Nel Eestermans, Cocky Bongers, Mieke Vosmer
17
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Stichting Vrienden van DHAN
Met uw steun hebben wij, sinds 2017, 155
kinderen bereikt in 5 bijscholingscentra. De
centra worden gerund in de dorpen Puthupatty,
Mutharayar Nagar, Bangalapatty, Kottai en
Veelinayakkanpatty in het district Dindigul.
De meeste huishoudens in deze dorpen
verkeren in armoede en sociale uitsluiting en
zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van
handenarbeid.
Het is voor de meeste gezinnen moeilijk om de
eindjes aan elkaar te knopen. Ze kunnen zich
amper twee maaltijden per dag veroorloven en
daarvan is de voedingswaarde absoluut niet
gegarandeerd. De kinderen wordt niet geleerd
om zich elke dag te wassen, ze krijgen geen
schone kleren aan en hebben geen goed
onderwijs.
De meeste ouders hebben nooit formeel
onderwijs gevolgd. Ze lijden onder sociale
onrechtvaardigheid en uitbuiting.
Sinds 2017 dragen de bijscholingscentra elke
dag bij aan gezondheid, onderwijs en sociale
vaardigheden door middel van avondonderwijs
en maaltijden.
Alle satellietcentra bevinden zich in dorpen
waar geen eigendom van de gemeenschap is,
behalve in N. Pudupatti, waar twee dominante
kasten hun tempel en grond hebben. Een van
de gemeenschappen bood hun gemeenschapshuis aan om het centrum te runnen.
Open ontlasting is gebruikelijk in deze dorpen,
wat leidt tot verschillende ziekten, vooral voor
vrouwen, omdat ze de dag mijden en wachten
op de duisternis. Vaak bezoeken bijscholingsbegeleiders individuele huizen om ouders op te
leiden en bewust te maken van de noodzaak
van het bouwen van een toilet.

Mahalakshmi zit in de 7e klas van de lagere
school. Ze komt uit het dorp Puthupatty en
volgt nu de lessen van het bijscholingscentrum
in Puthupatty, ons eerste centrum. Ze heeft
een broer en twee zussen. Hun beide ouders
werken als astrologen, ze reizen naar
verschillende dorpen en doen hun werk. Ze
gaan eens in de zes maanden naar huis; dus
alle kinderen zijn alleen opgevoed door haar
grootmoeder. De kinderen konden geen
avondmaaltijd krijgen als ze uit school
kwamen. Het bijscholingscentrum geeft
kinderen voedsel van goede kwaliteit. Omdat
haar huis erg klein is, vond Mahalakshmi het
moeilijk om zich thuis te concentreren en te
studeren. Sinds ze bij het bijscholingscentrum
is gekomen, voltooit ze haar dagelijkse studie
in het centrum zelf. Dit stimuleert haar
zelfvertrouwen.
Uw bijdragen maken dit alles mogelijk en
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

Dit is de achtergrond van Mahalakshmi, één
van de kinderen die bijscholing krijgen:

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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Stichting ‘Naar school in Haïti’
Toen ik in 1970-1971 als verpleegkundige
werkte in Haïti was dit het armste land op het
westelijk halfrond. Nu, 50 jaar later, is die
situatie nog niet gewijzigd.
Haïti is het westelijk deel van het Caribische
eiland Hispaniola. Aan de oostkant ligt de
Dominicaanse Republiek. Er is een enorm
verschil tussen beide landen. De Dominicaanse
Republiek is een prachtig vakantieland en elk
jaar leggen er veel cruiseschepen uit Amerika
aan. Haïti is politiek instabiel, er zijn de laatste
jaren veel natuurrampen geweest en vandaag
de dag wordt het straatbeeld bepaald door
gewapende bendes die kruispunten blokkeren,
zodat mensen niet naar school of hun werk
kunnen gaan en de handel stil ligt.
Zelf werkte ik met een groep Nederlandse
verpleegkundigen in het Albert Schweitzer
ziekenhuis in de Artibonite vallei in het centrale
deel van Haïti. Als we niet werkten gingen we
met een camion (bus) naar het strand of naar
het bergachtige zuidelijke deel van Haïti. In
Kenscoff, een dorpje van niks, konden we een
huisje huren en de bergen intrekken. In
datzelfde Kenscoff staat sinds 1998 een
Nederlandse school; ‘Le soleil de Hollande’. De
school werd opgericht door Marijke Zijlberg en
wat 25 jaar geleden begon als een schooltje
met een handjevol leerlingen is inmiddels
uitgegroeid tot een school en een kinderhuis
waar 229 kinderen leren, spelen, wonen. Er
werken nu 40 betaalde leerkrachten en
mensen die zorgen voor de kinderen.
De ouders van de kinderen betalen schoolgeld
maar in deze donkere tijden kunnen ze dat niet
altijd opbrengen. Met hulp vanuit Nederland
kunnen kinderen een hele of halve beurs
krijgen waardoor ze toch naar school kunnen,
zich kunnen blijven ontwikkelen en hoop
houden op een betere toekomst.
Met voldoende donaties kan de school
daarnaast nog voedselpakketten geven aan de
ouders, met onder andere rijst en zaden. Dat
betekent ongelooflijk veel voor de ouders. Hulp
blijft voorlopig hard nodig. Op
www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl kunt u meer
lezen over deze ‘School van de Hollandse zon.’

Geloof
Hoop
Liefde

is vertrouwen

is je perspectief
is het toverwoord

Geloof, hoop en liefde betekent dat je
ondanks de kwetsbaarheid van je leven,
blijft vertrouwen dat de kracht van de liefde
het sterkste is. Dat is een kwestie van lef en
overgave. Gods Geest laat je zien wat het is
om liefdevol mens te zijn.
Pinkstergroet van PKN Fijnaart, Heijningen
en Standdaarbuiten

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Op zaterdag 25 juni
heeft Anne-Marie van
der Wilt een lezing
verzorgd bij de
tentoonstelling
Hedendaagse Iconen.
Heeft u deze lezing
gemist, kijk dan in het
kerkblad van september
voor een terugblik.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Inge Berendsen, diaken
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Actie Vakantietassen
Veni creator spiritus

Het gaat heel goed met de ‘Actie
Vakantietassen’! Inmiddels staan er 121
kinderen op onze lijst. De gegevens van de
kinderen komen bij ons binnen via Stichting
Leergeld, VluchtelingenWerk en de Voedselbank. Blauwe en rode rugtassen liggen hier
opgestapeld en dozen met ballen, waterpistolen, knutselspullen, tekenblokken en
kleurboeken, viltstiften en verfdozen vullen
mijn werkkamer.

(Kom Schepper Geest…)

Diakenen in Terheijden,
Lage Zwaluwe en Made zijn
zelf bij vluchtelingengezinnen langs gegaan om
te vragen of de kinderen
zo’n tas mogen ontvangen
en aan de kinderen vroegen
we wat ze dit jaar graag in
hun tas wilden vinden.
Ballen, waterspeelgoed, kleurtjes en
knutselspullen zijn veruit favoriet.
Met meerdere mensen
speuren we in winkels en
op internet naar leuk
speelgoed voor meisjes en
jongens van 0-12 jaar dat
niet te duur is maar wel zo
duurzaam mogelijk. We
merken dat alles meer kost
dan vorig jaar. Konden we toen nog een
vakantietas vullen voor 10 euro, nu is dat
minimaal 11 euro. Gelukkig hebben we enkele
sponsors; van de ene kregen we een aardig
startkapitaal en de andere sponsor zorgt voor
iets lekkers en wat te drinken. Met alle
bijdragen en de inzet van de diaconie komen
de tassen vast wel vol. Maar we kunnen nog
hulp gebruiken. Om alle kinderen zo’n gezellige
vakantietas te kunnen geven is natuurlijk geld
nodig en daarom doen we toch weer een
beroep op u om éénmalig 10 à 11 euro te
doneren en zo’n rugzak te sponsoren. Voor
elke 10 à 11 euro die u doneert stoppen we
een kaart in de tas met uw (voor)naam erop,
zodat de kinderen weten dat u ze echt een
fijne vakantie gunt.
De tassen worden rondgebracht in week 22
(18-22 juli). In de volgende ‘Verbinding’ leest u
hoe de tassen door de kinderen zijn
ontvangen. Met uw bijdrage wordt de ‘Actie
vakantietassen’ ook dit jaar weer een succes.

Dat de heilige Geest ons
de kracht geeft
om een stuk hardheid
tussen de mensen
weg
te nemen.

Groeten en een gezegend pinksterfeest
gewenst.
Geloofsgemeenschap Heilige Maria
Hemelvaart te Nispen
Sint Norbertus parochie Roosendaal.

Hartelijk dank, namens de kinderen en de
gezamenlijke diaconie,
Inge Berendsen.
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Lage Zwaluwe

Terheijden – Wagenberg

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

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

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

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

Bankrekeningnummers:

Bankrekeningnummers:

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

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

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

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

Bankrekening solidariteitskas:
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse
gemeente te Lage Zwaluwe
Bankrekening De Cantorij:
NL 96 RABO 0373 7428 19
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij
Bankrekening Diaconie:
NL74 RABO 0373 7105 26
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente
Lage Zwaluwe
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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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
Kopij septembernummer inleveren vóór 20 augustus 2022
bij de redactie - zie pagina 2

21

