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Predikant: 
Ds. Marijn Gilhuis 
Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe 
T: 0168 - 85 34 45 / 06 - 18 31 56 90 
E: marijngilhuis@gmail.com 
 
 
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 
E:  info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
W: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
 

Voorzitter: Helma Orie - de Jong 
Repel 2, 4926 DD Lage Zwaluwe 
T: 0168 - 48 34 26 
E: helmaorie1@gmail.com 
 

Scriba: Kees Groeneveld 
Schoven 1, 4926 DR Lage Zwaluwe 
T: 06 – 11 41 27 80 
E: scribalz@outlook.com 
 
 
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 
Acaciastraat 2, 4921 MA Made 
T: 0162 - 68 56 46 
E: miekevosmer@ziggo.nl 
 
 
 

  Redactie 
 
Kopij kerkblad oktober 2022 inleveren vóór 20 september 2022: 
 
Loes van der Eijk 
Inge Berendsen 
 
E-mailadres voor beide gemeenten: kerkblad.de.verbinding@gmail.com 
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  Van de redactie 
 

 
 
Voor u ligt het septembernummer van De Verbinding. In dit kerkblad blikken we terug op de 
boottocht van de beide gemeenten, met een bijzondere kerkdienst aan boord en ook daarbuiten tijd 
en ruimte om elkaar te ontmoeten. De kerk in Lage Zwaluwe was een aantal zaterdagmiddagen open  
met daarin de tentoonstelling van de iconen en er was een bijzondere dienst in SOVAK om het 
jubileum van Nab Bevelander te vieren. In de maand augustus was het Witte Kerkje in Terheijden op 
de zaterdagmiddagen opengesteld voor het publiek. Elke zaterdag was er een andere activiteit maar 
iedereen was ook welkom voor een kop koffie, thee of een groot glas ijskoud water! 
 
We kijken ook vooruit naar het nieuwe seizoen met daarin de vredeszondag met oecumenische 
vieringen in beide kerken op 25 september, de startzondag op 2 oktober in het Witte Kerkje met zang 
door het dubbelkwartet en, wat aardser misschien, alle mogelijkheden om de handen uit de mouwen 
te steken.  
 

 
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 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 
 

 

Zondag 11 september 2022 
 

 
Dertiende zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: dhr. E.M.C. Orie 
Diaconiecollecte: KIA - Werelddiaconaat 
 
Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: Mw. J. van Hooijdonk - Buizer 
                uit Schelluinen  
Diaconiecollecte: Voedselbank Made 
 

 

Zondag 18 september 2022 
 

 
Veertiende zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. G. A. van de Weerd                   

uit Geertruidenberg 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: VluchtelingenWerk 
Drimmelen  
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 
 
 
 
 

 
Zondag 25 september 2022 
 

 
Vijftiende zondag na Trinitatis 
 
Vredesweek  
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. C. Nieuwenhuizen uit 
Oosterhout en pastoraal werkende P. 
Mergaerts uit Zevenbergen 
 
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis en pastoraal 
werkende G. van der Korput uit Wagenberg 
Diaconiecollecte: Vredeswerk KIA 
 

 

Zondag 02 oktober 2022 
 

 
Zestiende zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld  
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
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 04 september 2022 
18.30 uur: dhr. C. Groeneveld   
De collecte is voor KIA - Werelddiaconaat 
 

Zondag 25 september 2022 
18.30 uur: dhr. dhr. E.M.C. Orie 
De collecte is voor de kerkvoogdij 
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     Ter overweging 
 
 
Van wal steken – dan kom je ergens 
Bij Lucas 5: 1-11 
 
Deze overdenking – in grote lijnen – hield ik 
tijdens de boottocht met de Catharinaplaat op 
zondag 10 juli 2022. De redactie van De 
Verbinding vroeg of ik de overdenking op wilde 
schrijven. Wat hier volgt is niet de woordelijke 
tekst maar de lijn van het verhaal is wel 
hetzelfde.  
Tijdens de overdenking heb ik drie figuren 
laten zien. Deze staan op de foto’s bij deze 
overweging. Maar eerst de tekst uit Lucas 5. 
Toen Hij (Jezus) eens aan de oever van het 
Meer van Gennésaret stond en het volk zich 
om Hem verdrong om naar het woord van God 
te luisteren, zag Hij twee boten aan de oever 
van het meer liggen; de vissers waren eruit 
gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 
Hij stapte in een van de boten, die van Simon 
was en vroeg hem een eindje van het land weg 
te varen; Hij ging zitten en gaf de menigte 
onderricht vanuit de boot.  
Toen Hij was opgehouden met spreken, zei Hij 
tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi 
jullie netten uit om vis te vangen.’ Simon 
antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben 
we ons ingespannen en niets gevangen. Maar 
als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ En 
toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n 
enorme school vissen in de netten dat die 
dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de 
mannen in de andere boot dat die hen moesten 
komen helpen; nadat deze bij hen waren 
gekomen, vulden ze de beide boten met zo 
veel vis dat ze bijna zonken.  
Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn 
knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van 
mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ Hij 
was verbijsterd, net als allen die bij hem 
waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze 
gevangen hadden; zo verging het ook Jakobus 
en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met 
Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: 
‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen 
vangen.’ En nadat ze de boten aan land 
hadden gebracht, lieten ze alles achter en 
volgden Hem. 
Lucas vertelt ons het verhaal van de 
wonderbare visvangst. Het is een heel 
beeldend verhaal. We zien het zo voor onze 
ogen gebeuren. Het meer van Gennésaret, 
drommen mensen om Jezus heen, een paar 
vissersboten op het droge getrokken met de 
vissers er omheen die hun netten op orde 

brengen. Jezus is aan woord, maar kan 
nauwelijks uit zijn woorden komen omdat de 
mensen hem verdringen. Hij wordt het water in 
gedreven, daarom vraagt hij de vissers een 
van de boten een eindje het meer op te varen. 
Hijzelf stapt in, en kan vanaf de boot de 
mensen toespreken die met hun voeten net in 
het water staan.  
Het mooie van dit verhaal is dat het ons de 
kans geeft naar onszelf te kijken, als enkeling, 
als gemeente. Met z’n allen op de boot steken 
we van wal en varen op de Amer en in de 
Biesbosch. Zo vieren we onze gemeenschap. Al 
een tijd gaan we als gemeenten met elkaar op 
weg naar meer eenheid, naar gebundelde 
krachten. Zo’n boottocht is een uitgelezen kans 
om elkaar te ontmoeten en beter te leren 
kennen - zeker na de coronatijd waarin we 
vaak thuis zaten.  
Op de boot voelen we met Jezus en de 
discipelen mee. De boot in het verhaal kan drie 
betekenissen hebben die ons helpen onze taak 
als gemeente te verkennen. De boot is om te 
beginnen de plaats waar we inspiratie op doen, 
de boot is als tweede de plaats waar we 
ontdekken dat we met onze handen aan het 
werk kunnen en tot slot is de boot de plaats 
waar we zien dat we alleen samen verder 
komen. 
Als Jezus spreekt wordt hij verdrongen door de 
menigte. Zijn stem wordt niet gehoord. Zo kan 
het ons ook vergaan in ons leven, dat Jezus’ 
stem, Gods stem, de inspiratie van de Geest 
uit ons leven verdrongen wordt. De een is 
druk, druk, druk en de ander heeft misschien 
een zee van tijd en weet niet hoe dagen door 
te komen. Zowel een teveel als een te weinig 
tijd kan ons het zicht ontnemen op God, op 
datgene wat ons ‘vanaf de andere kant’ kan 
inspireren. Dagen gaan in leegte en 
gelijkvormigheid aan ons voorbij of we hebben 
geen ruimte voor God omdat we vol zijn met 
van alles. Hoe dan ook, we raken makkelijk de 
verbinding met God kwijt. We duwen het weg 
als we er geen ruimte voor maken. Als Jezus 
even afstand neemt en een eindje het water op 
gaat, dan is er ruimte om de mensen toe te 
spreken.  
Wij kunnen als gemeente ruimte maken in het 
dagelijks leven, even een beetje afstand van 
onze dagelijkse sleur of drukte. We kunnen die 
ruimte bewaken en koesteren. De gemeente 
kan dan een plaats zijn van spiritualiteit, waar 
mensen op adem kunnen komen of juist 
nieuwe adem krijgen. Zo kan de gemeente een 
plaats zijn van de adem van God, van de 
verbinding met wie ons allen overstijgt, een 
plaats zijn van inspiratie en God ontmoeten. 
Dit is iets dat we als gemeente kunnen zijn en 
kunnen waarmaken. 
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En dan, opeens, geeft Jezus de opdracht aan 
de vissers om het meer op te gaan en de 
netten uit te gooien. Aan de slag met elkaar! 
‘Maar we hebben al heel de nacht gevist, en 
niets gevangen!’ roepen de vissers. Ze hebben 
al zo hun best gedaan en het geprobeerd. 
Hoezo, ‘Ga de netten maar weer uitgooien!’. 
Lucas laat het antwoord van Petrus klinken vol 
eerbied: ‘Als u het zegt!’ Maar ik versta dit ook 
als ironisch: ‘Wat voor idee hebt u erbij! Weer 
uit vissen? En dat overdag?’  
Soms voelt de moeite die wij doen in ons 
persoonlijk leven, in ons leven van de 
gemeente, als vruchteloos vissen. We kunnen 
daarom kunnen goed met de vissers 
meevoelen. ‘Dat hebben we al gedaan!’ Wat is 
zo nieuw dat het iets oplevert? Dat is moeilijk 
te zeggen. Om dat te ontdekken zullen we 
weer moeten proberen, nadenken, zoeken, 
praten en uiteindelijk de handen uit de 
mouwen steken.  
 

 
 
In onze gemeenten doen we veel: diaconale 
projecten (actie vakantietas, Amnesty, Kerk in 
Aktie, vrienden van Dhan, Voedselbank), 
pastorale zorg (bezoekwerk, koffieochtenden), 
liturgie vieren (diensten, streamen, cantorij, 
liturgie commissie, commissie eredienst) en 
nog meer. Bij dit alles zoeken we met het 
samengaan naar nieuwe wegen om onze  
 
 
 
 

krachten te bundelen. Op de boot van onze  
gemeente worden we gevraagd creatief te zijn 
(‘Gooi het over een andere boeg!’ zegt Jezus in 
Johannes 21: 6). Soms is dat lastig omdat we 
werkelijk alles al wel eens gedaan hebben. En 
toch, elkaar opzoeken, samenwerken maakt 
ons weer creatief. Naast ruimte voor 
spiritualiteit maken, is handen uit de mouwen 
steken iets waar dit verhaal ons op wijst. 
 
Als de vissers hun netten uitgooien, raken ze 
vol, tot barstens toe. Alleen krijgen ze de 
netten niet binnen. De mensen van de andere 
boot worden erbij gehaald. ‘Kom over en help 
ons!’ klink het. Gemeente zijn, nieuwe wegen 
inslaan, gaat niet alleen. Samen moet je het 
doen, elkaar de hand reiken. Dat is het verhaal 
van Jezus en de mensen daar in de bootjes. Zo 
is dat ook voor ons: Lage Zwaluwe en 
Terheijden-Wagenberg hebben elkaar nodig, 
reiken elkaar de hand.  
 

 
 
Daarmee kun je samen de netten ophalen van 
wat we doen, van wat ons inspireert. De 
gemeenten als de plaats, de boot waar we dat 
kunnen doen en daarvoor geroepen worden. 
Want zo eindigt het verhaal over de visvangst: 
in de verwondering om wat er gebeurd is 
(zoveel vissen) zegt Jezus, ‘Denk dat je dit iets 
is? Dan heb je nog niets gezien! Ik zal jullie tot 
vissers van mensen maken.’ De vissers worden 
volgelingen van Jezus, gelovigen die 
geïnspireerd de handen uit mouwen steken en 
samen werken. Zo worden zij gemeente van 
Christus. 
 
Lucas schreef dit verhaal voor zijn gemeenten 
in Klein Azië, rond het jaar 60 na Christus. Wij 
gaan verder met dat verhaal in onze tijd, 
varend over de Amer en vierend in onze 
gemeente.  
 
Ds. Marijn Gilhuis 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Bij de kerkdiensten 
 

 
25 september, vredeszondag 
Op 25 september is er een oecumenische 
dienst in Terheijden waarin Giny van der 
Korput en ik zullen voorgaan. De dienst wordt 
opgeluisterd door de Anthony Singers uit 
Made. Het belooft een feestelijke dienst te 
worden waarin we de eenheid van ons geloven 
vieren, verbonden met de gemeenschap waarin 
we wonen.  
 
In Lage Zwaluwe vieren we de vredeszondag. 
In deze dienst gaat ds. Siets Nieuwenhuizen 
voor.   
 
2 oktober, startzondag  
Bewogen door God, met de wind in de 
zeilen  
Op 2 oktober vieren we gezamenlijk de 
startzondag in het Witte Kerkje in Terheijden. 
We markeren daarmee het begin van ons 
kerkelijk seizoen, al zijn we op dat moment 
natuurlijk al weer volop bezig. Het 
dubbelkwartet zal de dienst opluisteren met 
zang. Er zal ook ruimte zijn om elkaar te 
ontmoeten en te spreken. Het thema van de 
dienst is: ‘Bewogen door God, met de wind in 
zeilen’. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 

Uit de pastorie 
 

 
Rubriek – Waar leef je voor? – 
 
Al hebben we het er niet vaak over, het is wel 
altijd aanwezig in ons leven: onze drijfveer, 
dat ‘waarvoor’ we leven. Gelukkig zijn we daar 
niet dagelijks mee bezig, omdat leven dan 
bijna niet te doen is. Veel dingen doen we 
omdat we ze nu eenmaal doen. Alleen, soms 
worden we daar door wat er met ons, of om 
ons heen, gebeurt wel op teruggeworpen. Als 
er iets gebeurt dat het dagelijkse, 
vanzelfsprekende ritme van ons leven 
doorbreekt, dan kan het zijn dat we aan die 
vraag ‘Waar leef je voor?’ raken. Wat ons 
verwondert kan een ervaring oproepen 
waarvan we zeggen: ‘Hier doe ik het voor!’ Het 
zijn ervaringen die ons leven de moeite waard 
maken. Omgekeerd kan het zijn dat ervaringen 
van pijn en ontluistering bij ons de vraag 
oproepen ‘Waarvoor doe ik het eigenlijk?’ Deze 

vraag zet ons aan het zoeken naar het waarom 
en hoe verder.  
Beide ervaringen – de verwondering en de 
ontluistering – liggen dikwijls aan de basis van 
zaken waar mensen zich voor inzetten. Op het 
maatschappelijk vlak zien we dat in de felle 
discussie over de aangekondigde stikstof- 
maatregelen en de reacties daarop. De 
discussie is zo fel omdat er zaken van grote 
waarde in het geding zijn, zaken die je 
nauwelijks tegen elkaar af kunt zetten, omdat 
ze allen de kern van het leven raken: behoud 
van de natuur en de wereld waarin we leven, 
behoud van het eigen leven en levens-
onderhoud en onderkomen, gevoel van recht 
en rechtvaardigheid – en hiermee is de lijst 
beslist nog niet compleet. Maar wat ik wil 
zeggen is dat als het je raakt, dan gaat het ook 
ergens over. En dit geldt ook in ons persoonlijk 
leven of het leven in de kleinere kring waar wij 
deel van zijn. 
Als gemeente hebben we de mogelijkheid het 
gesprek over ‘waar leef je voor?’ te voeren. We 
zijn gewend om het leven en ons geloof te 
vieren. De traditie en het geloof reiken ons 
beelden en woorden, verhalen en rituelen die 
ons helpen te verwoorden waarvoor we leven. 
Maar ook een blad als De Verbinding is een 
plaats waar verhalen hierover gedeeld kunnen 
worden. Daarom nodig ik u uit om hier 
verhalen te delen over ‘Waar leef ik voor?’ . 
Misschien dat u dingen meemaakt of hebt   
meegemaakt waarvan u zegt: ‘Kijk, daarvoor 
doe ik het!’. Het kunnen kleine ervaringen zijn, 
of grotere, zoals u wilt.  
Ik trap af met een voorbeeld dat ik met velen 
van u heb gedeeld. Juist omdat het zo voor de 
hand ligt, vertel ik het. We hoeven het soms 
niet ver te zoeken.  
Toen we weer aan wal gingen, na onze 
boottocht, waar u elders in De Verbinding over 
kun lezen, waren mensen blij en enthousiast. 
Dat gaf mij de ervaring ‘Daar doe ik het voor’. 
Ik voelde de verbinding met elkaar, met God 
en met de doelen en inzet in mijn persoonlijk 
leven. Ik vond het mooi dat een idee dat klein 
begon, met de inzet van velen, tot een ochtend 
werd waar veel mensen plezier aan beleefden. 
 

Ds. Marijn Gilhuis 
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Omzien naar elkaar  
 
 
Soms loop je tegen grenzen aan van wat je 
dragen of hebben kunt. Het kan dan zinvol zijn 
om met anderen te praten, te vertellen hoe het 
me je gaat of zomaar een kopje koffie drinken. 
We denken aan en bidden voor hen die 
moeilijke tijden doormaken. De een weet dat 
het tijdelijk is, de ander moet langere wegen 
gaan van pijn en soms ook van afscheid.     
Hoe je situatie ook is, veel sterkte en Gods 
nabijheid wensen we je toe. Dit geldt ook voor 
je familie en naasten: ook zij leven en lijden 
mee. Vanuit het pastorale team hebben we 
contact met veel mensen, maar het kan zijn 
dat het voor jou te stil is of dat je graag 
contact wilt. Aarzel dan niet om de ouderlingen 
en pastoraal werkers te benaderen. Je kunt 
ook contact opnemen met mij persoonlijk.  
 
Ds. Marijn Gilhuis  
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
     Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 12 juli 2022 
 
Helma Orie opent de vergadering.  
Voor de bezinning benoemt ds. Marijn Gilhuis 
het boek ‘Dialoog, dans en duel’ van Kees van 
Ekris, met als ondertitel ‘Preken voor tijd-
genoten’. In het boek wordt beschreven hoe je 
de boodschap van de bijbel kunt vertalen naar 
de concrete werkelijkheid van deze tijd. 
Vervolgens geeft Marijn ons 2 minuten de 
gelegenheid 3 trefwoorden op te schrijven 
welke typerend zijn voor deze tijd. Daarna 
benoemen we de opgeschreven woorden, 
hierbij denkend aan klimaatzorgen, angst, 
onzekerheid, tegenstelling, eigen 
verantwoordelijkheid, oorlog, wantrouwen, 
gehaastheid, maar ook vriendschap, geluk in 
de familie, creatieve verbinding etc. etc.  
Hierna steekt Marijn een kaarsje aan en gaat 
voor in gebed.  
 
Na het vaststellen van de notulen van 14 juni 
2022 komen de volgende onderwerpen aan de 
orde: 
- Terugblik op de zeer geslaagde boottocht 

van 10 juli 2022 

- Bezinningsdag in september met de 
gezamenlijke kerkenraden 

- De samenwerking onderling 
- Terugblik op de diensten in de afgelopen 

periode 
- Toelichting op de diensten in de komende 

periode 
 
Verder zijn er de mededelingen van de 
voorganger, het College van Kerkrentmeesters, 
de Diaconie en de Ouderlingen.  
 
Nel Eestermans sluit de vergadering met het 
lezen van een gebed uit het Liedboek – 
Getijden van de dag – Avond.  
 
Heer, onze God, 
geef ons een rustige nacht, 
veilig onder uw bescherming.  
Wij denken aan hen 
die vannacht moeten werken, 
aan de mensen die ziek zijn, 
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.  
Wees voor hen allen een bron van troost, 
van kracht en bemoediging. 
Blijf met uw zegen bij onze wereld 
en waak over uw schepping, 
deze nacht en tot in eeuwigheid. 
 
Namens de gezamenlijke kerkenraden, 
Mieke Vosmer 
Scriba Terheijden-Wagenberg 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 

     SAMEN in het Witte Kerkje 
 

 
Inspiratieavonden op basis van het boek 
‘Een ongewoon gesprek met God’ 
 
Miljoenen exemplaren zijn er wereldwijd van 
dit boek verkocht. Heel veel mensen halen hier 
inspiratie uit en antwoorden op vragen als: 
waarom is de wereld zoals hij is? Waarom ben 
ik hier, wat is de zin van mijn leven? Kan en 
mag ik doen wat ik zelf wil? Wat is de rol van 
geld, hoe werken relaties en hoe zit het met 
seksualiteit? Eerlijke, duidelijke en soms 
confronterende antwoorden met een positieve, 
krachtige boodschap: jij mag doen wat jij wilt 
om jouw leven vorm te geven. Dus wie wil jij 
zijn? 
Graag brengen wij jou op een bijzondere 
manier in contact met dit boek. Daarom 
organiseren we vanaf september maandelijks 
op donderdagavond inspiratieavonden waar we 
ingaan op onderwerpen uit dit boek, wat jij 
uiteraard zelf gaat lezen. We gaan het hebben 
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over goed en kwaad, angst en liefde, ratio en 
gevoel, je eigen leven creëren, de kracht van 
gedachten, is er meer tussen hemel en aarde, 
enzovoort. De avond begint met een 
gezamenlijk deel in de kerk, vervolgens is er 
de gelegenheid in kleinere groepen met elkaar 
in gesprek te gaan. 
De bedoeling is dat we leuke, boeiende en 
soms confronterende avonden met tekst, 
muziek en filmpjes hebben, zoals we bij Samen 
in het Witte Kerkje gewend zijn. Bedoeld om 
jouw eigen waarheid vorm te geven. 
15 september is de eerste avond. Deze avond 
ervaar je de opzet van de avonden, vertellen 
we over het boek en gaan we met elkaar in 
gesprek. Na afloop kun je beslissen of je vaker 
komt. Voor deze avond hoef je het boek nog 
niet te hebben. 
 
Interesse in een bijzonder boek, zelfonderzoek, 
begrip van de wereld? Meld je aan door een 
mail te sturen naar 
welkom@sameninhetwittekerkje.nl of bel naar 
06-52046806. De bijeenkomsten zijn gratis.  
De auteur is Neale Donald Walsch. Er zijn 
genoeg recensies te vinden. 
 
Edwin Vonk 
 
Agenda SAMEN: 
2 september   Samen aan tafel 
5 september   Een goed gesprek 
9 september  Een goed gesprek - 

ochtendgroep 
15 september  Inspiratieavond ‘een 

ongewoon gesprek met God’ 
28 september  Een goed gesprek – jongeren 

tussen 17 en 27 (ongeveer) 
 
Locatie:    het Witte Kerkje, zij-ingang 
Tijdstip:  19.30 - 21.30 uur, 

ochtendgroep 9.30 tot 11.30 
uur.  
Samen aan tafel 17.30 – 
20.00 uur. 

Kosten:  alles op basis van vrijwillige 
donatie naar draagkracht. 
Samen aan tafel € 6,- bijdrage 
kosten maaltijd 

 
Aanmelden voor de gesprekskring is niet 
verplicht, wel prettig. Voor de maaltijd is het 
wel nodig dat u zich vooraf aanmeldt. 
 
Meer informatie: 
www.sameninhetwittekerkje.nl of  
06-52046806 (Edwin Vonk) 
 
 

 
 
 
 

Agenda  
 

 

september 2022 

1 Bijbellezen  
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

2 Samen Eten  18.00 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

5 
Samen 
Gespreksgroep 

19.30 
uur 

Witte Kerkje 
Terheijden 

6 Moderamen 
19.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

8 Bijbellezen 9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

9 
Samen 
Gespreksgroep 

9.30 
uur 

Witte Kerkje 
Terheijden 

10 
Pastorietuin 
wieden 

9.30 
uur 

Oudlandstraat 
26 

13  Gezamenlijke 
Kerkenraad 

19.30 
uur  

Tuinkamer 
Terheijden 

15 Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

15 Koffie-inloop 
10.00 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

15 Samen Inspiratie-
avond 

19.30 
uur 

Witte kerkje 
Terheijden 

20 
Schrijfochtend 
Amnesty 

10.00 
uur 

Witte Kerkje 
Terheijden 

20 
Diaconie-
vergadering 

19.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

22 Bijbellezen 9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

26 
Kerk 
schoonmaken 

9.00 
uur 

Kerk Lage 
Zwaluwe 

28  Samen Jongeren 
19.30 
uur 

Witte Kerkje 
Terheijden 

29 Bijbellezen 9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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      Mededelingen Diaconie 
 

 
Collecte 4 september 2022: 
KERK IN ACTIE: Myanmar 
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of 
volwassene gehandicapt is, zijn extra 
kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de 
allerarmsten en hebben daarnaast te maken 
met extra (medische) kosten. Kerk in Actie 
ondersteunt deze gezinnen niet alleen met 
zorg en revalidatie, maar helpt mensen met 
een handicap ook bij het vinden van werk. 
Daarnaast krijgen lokale kerken en 
gemeenschappen voorlichting en training over 
hoe zij mensen met een beperking een 
volwaardige plek kunnen bieden en hen 
diaconaal kunnen ondersteunen. 
The Leprosy Mission International Myanmar 
(TLMI-M) zet zich in om de toegang tot 
onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen 
met lepra of een lichamelijke beperking te 
verbeteren. Zo biedt deze christelijke 
organisatie mensen met een handicap vak 
trainingen en microkredieten aan om een eigen 
bedrijf te kunnen starten. Ook stimuleert TLMI-
M bedrijven om mensen met een beperking in 
dienst te nemen.  
 
Daarnaast kunnen kinderen en volwassenen bij 
TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals 
fysiotherapie en logopedie. Phyu Thi, moeder 
van twee zonen, kan door polio en een 
beroerte haar beide benen niet meer bewegen. 
Een fysiotherapeut van TLMI-M helpt haar om 
haar lichaam sterker te maken. Helpt u mee? 
Geef mensen met een beperking via Kerk in 
Actie fysiotherapie, vak trainingen en 
microkrediet om een eigen bedrijf te starten. 
kerkinactie.nl/gehandicaptenmyanmar 

 
Collecte 11 september 2022: De 
Voedselbank 
Tijdens de zomervakantie was de Voedselbank 
in Made niet elke vrijdag geopend maar slechts 
eenmaal per twee weken. Juist in een periode 
waarin de kinderen thuis waren, het heel warm 
was en de behoefte aan dorstlessend fruit en 
verse groenten groot! In september kunnen 
mensen gelukkig wel weer wekelijks terecht 
om hun portie gezond eten op te halen. 
Op de Volkstuin stopt iemand. Zijn landje staat 
vol pompoenen en mooie ronde courgettes. 
Gerard mag ze meenemen voor de 
Voedselbank. Van een imker die stopt met zijn 
hobby kregen we voldoende potten honing 
voor de cliënten van de Voedselbank, die daar  
heel blij mee zijn. En tenslotte heeft de 

Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Terheijden-Wagenberg besloten dit diaconale 
project ook de komende drie maanden te 
steunen. Maar uw bijdrage blijft hard nodig dus 
steun alstublieft de collectes voor de 
Voedselbank. Dank u wel! 
 
 
 
 

Collecte 18 september: 
VluchtelingenWerk.   

 
Deze zondag willen we collecteren voor 
Vluchtelingenwerk Drimmelen. Ook in onze 
gemeente wonen vluchtelingen. Zij worden 
geholpen met allerlei zaken, die nodig zijn om 
te kunnen functioneren in de samenleving. 
Vrijwilligers van vluchtelingenwerk Drimmelen 
helpen hen als dat nodig is. Er worden ook 
activiteiten voor deze volwassenen en kinderen 
georganiseerd. 
Natuurlijk brengt deze hulp ook de nodige 
kosten met zich mee. Geef daarom gul aan 
deze collecte, de plaatselijke organisatie zal u 
daarvoor dankbaar zijn. 
 
Collecte 25 september 2022: Syrië: De 
Kerk als plek van hoop en herstel. 
Bouw de kerk in Syrië weer op 
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de 
mensen onder de armoedegrens, voor meer 
dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië 
heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair 
geweld naar een dramatische economische 
crisis. Er is nauwelijks aan eerste 
levensbehoeften te komen.  
Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van 
de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit 
in het land, omdat daarmee de sociale 
structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië 
hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie 
het Herstelfonds opgericht: een samenwerking 
van Kerk in Actie en twaalf Syrische 
kerkgenootschappen. Met dit speciaal 
herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in 
Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen 
voorzichtig terugkeren, worden tientallen 
gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, 
bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het 
herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, 
omdat door de economische situatie 
bouwmaterialen schaars en duur zijn. Herstel 
van kerken geeft de mensen weer perspectief. 
Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare 
taak in de samenleving weer oppakken: hulp 
bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of 
geloof, die zijn getroffen door geweld of 
moesten vluchten. Met het herstelfonds helpt 
Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. 
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Want herstel van de kerk betekent herstel van 
de gemeenschap, en hoop voor de toekomst! 
Geef zondag aan de collecte voor de kerk van 
Syrië, maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. 
collecte Bouw de kerk in Syrië weer op, of 
doneer online. Hartelijk dank! Helpt u mee 
om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 

 
Collecte 2 oktober 
2022: Stichting 
Leergeld 
In ons land groeit 1 op de 12 
kinderen op in armoede. 
Stichting Leergeld heeft in de 

afgelopen 25 jaar via de oprichting van 112 
lokale Leergeld stichtingen, waaronder in 
West-Brabant Oost, veel van deze kinderen de 
kans gegeven om te kunnen deelnemen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Vanaf 
de eerste klas van de basisschool kunnen de 
ouders een beroep doen op Leergeld als hun 
kinderen iets nodig hebben en zij daar zelf niet 
voor kunnen zorgen. Het gaat dan vooral om 
zwemles, muziekles of het lidmaatschap van 
een sportclub. De overgang van de basisschool 
naar het voortgezet onderwijs is voor veel 
ouders een grote zorg vanwege de kosten die 
daar bij komen kijken. Kinderen uit de dorpen 
hebben een fiets nodig om naar school te gaan 
als die in een andere plaats staat. 
Tegenwoordig moet iedereen een laptop 
hebben voor het schoolwerk en natuurlijk blijft 
het meedoen met sport- en spelclubs 
belangrijk.  
Het huisbezoek aan Anneke die in de schuld-
sanering zit en met haar gezin van 3 personen 
moet rondkomen van 70 euro per week heeft 
me nog dagenlang bezig gehouden. Zeventig 
euro! Voor een ouder met twee tieners. Hoe 
doet Anneke dat?  
Ik heb me voorgenomen om de komende 
maand eens een week lang te proberen om 
daar met mijn man van te leven. Doet u mee? 
Laat het ons weten maar geef in ieder geval 
gul aan de collecte. 
 
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 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Terugblik Actie 
Vakantietas 

 
 
 
In de week voor de zomervakantie kregen 113 
kinderen in de gemeente Drimmelen een 
Vakantietas. Ondanks corona en andere 
gezondheidsproblemen waren we er toch weer 
in geslaagd om 113 tassen te vullen met 
speelgoed, knutseldingen, drinken en iets 
lekkers. Via Stichting Leergeld konden ouders 
hun kinderen aanmelden voor deze actie en 
zelf hadden we de statushouders met kinderen 
in de basisschool leeftijd benaderd om onze 
lijst te updaten en toestemming te vragen over 
de deelname van hun kinderen. Veel kinderen 
die vorig jaar ook zo’n tas hadden ontvangen 
reageerden heel enthousiast en enkele ouders 
belden ons al voor de week om was, om te 
vragen wanneer de tas zou komen. De diaconie 
zal de actie binnenkort evalueren en dan 
bepalen we ook of we in de zomer van 2023 
kinderen uit gezinnen met een smalle beurs 
opnieuw kunnen verrassen met een 
Vakantietas.  
 
Inge Berendsen, coördinator actie Vakantietas. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Koffieochtend 13 
september 

 

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. 
 
Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 
mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-
wensen 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. 
 
… 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 
 
 

 
 

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. 

    
 

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

Mededelingen 
Kerkrentmeesters 

 

  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. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Dick van der Eijk 
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Terheijden – Wagenberg 
 
 

 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 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Onderhoud tuin pastorie 
 
Het warme weer waarvan we de afgelopen tijd 
hebben kunnen genieten heeft ook nadelen: 
het onkruid schiet de grond uit. Nadat Coby en 
Jacques van Dijk als huurders in de pastorie op 
Oudlandstraat 26 trokken hebben we een 
snelle onderhoudsbeurt aan de tuin laten 
uitvoeren, maar met dit weer is er niet tegenop 
te wieden. We willen daarom, net als twee jaar 
geleden, met een groep vrijwilligers de tuin 
aanpakken. De planning is om dat op zaterdag 
10 september te doen. We beginnen om 9.30u 
en stoppen rond twaalf uur. Wij zorgen voor 
iets lekkers voor bij de koffie.  
 
Vele handen maken licht werk 
 
Meld u aan bij Dick van der Eijk (06 34463686) 
 
 

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

 

Schrijven tegen 
onrecht 2022 

 

Amnesty-schrijfochtenden 
 

dinsdagmorgen 20 september  
Witte Kerkje 

inlopen van 10.30 – 11.30 uur 
 

Er is koffie en thee met iets lekkers. We 
schrijven onder andere voor Omar Radi uit 
Marokko en voor Vladislav Sharkovsky uit 
Belarus!  
 
Inge Berendsen, 
contactpersoon Amnesty International 
Werkgroep Drimmelen 
E - ingemade@ziggo.nl 
T - 0162 - 670 500 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Op zaterdag 25 juni 
heeft Anne-Marie van 
der Wilt een lezing 
verzorgd bij de 
tentoonstelling 
Hedendaagse Iconen.  
Helma Orie was 
aanwezig bij de lezing 
en dit is haar impressie.  
 

Ademloos- sprakeloos 
 
Zaterdagmiddag 25 juni heeft Anne-Marie een 
lezing gegeven over haar iconen in de kerk van 
Lage Zwaluwe. 
 
Deze zomer was er een tentoonstelling van 
iconen van glas, gemaakt door Anne-Marie.  
In de lezing vertelde ze hoe ze als kind geraakt 
werd door iconen en gaf ze uitleg over hoe ze 
haar iconen heeft gemaakt.  
De verhalen en de religieuze uitleg gaven de 
aanwezigen een verdieping en inzicht in de 
betekenis van de iconen.  
De toeschouwers waren vol aandacht. Het was 
ademloos stil tijdens de uitleg. Gelukkig was 
men niet sprakeloos geworden en werden er 
aan het eind vragen gesteld aan Anne-Marie.  
We werden tijdens de middag door de 
gastvrouwen voorzien van koffie, thee en 
drankje. 
Het was een zeer inspirerende en fijne middag, 
ik ben blij dat ik er bij was. 
 
Helma Orie 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Verbinding tijdens een boottocht 
Wat een mooie dag was het op zondag 10 juli.  
We hadden er natuurlijk al een tijd naar 
uitgekeken maar deze dag overtrof alle 
verwachtingen.  
Tegen tienen was het zover: we meldden ons 
in Lage Zwaluwe, we kregen een naamplaatje 
en we gingen aan boord. Met koffie en gebak al  
vóór de kerkdienst ontmoetten we oude en 
nieuwe bekenden.  
We waren met teveel mensen voor één dek, 
dus werd het een kerkdienst op twee niveaus, 
Marijn pendelde heen en weer. Streamen van 
deze kerkdienst was technisch niet mogelijk, 
daarom staat de preek elders in dit kerkblad 
onder het kopje Ter Overweging. In één zin: je 
had erbij moeten zijn. Dan had je ook nog 
kunnen meedeinen met: varen, varen, over de 
Amer over onze verbinding met God en met 
elkaar. 
Na de dienst was het tijd voor een drankje en 
daarna voor een goed verzorgd lunchbuffet, 
waarbij je binnen of buiten in de stralende zon, 
of zelfs in de rij voor de soep, de gelegenheid 
had om veel mensen te spreken. 
 
Cocky, Nel en Mieke, dankjewel voor het idee 
en de organisatie van dit evenement.  
 
Loes van der Eijk 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

 
 
 
 

Stichting Vrienden van DHAN 
 
Ik las een artikel in The Hindu van vorig jaar 
over wat de uitdagingen zijn van het onderwijs 
op het Indiase platteland en het onvermogen 
van de overheid om deze te overwinnen. Het 
artikel is een bevestiging van het feit dat wij 
met de aanpak van de Vrienden van DHAN het 
juiste doen: 
In het artikel staat: 
“Voor de grote meerderheid van de bevolking 
die op het platteland woont, is het onderwijs in 
hoge mate afhankelijk van door de overheid 
geleide of ondersteunde scholen en goede 
doelen organisaties. Maar landelijke gebieden 
worden nog steeds geconfronteerd met 
verschillende belemmeringen die rechtstreeks 
van invloed zijn op de alfabetiseringsgraad van 
het land. De overheid legt de nadruk op 
digitaal leren als alternatief voor het 
conventionele klaslokaalmodel, maar de 
implementatie hiervan op het platteland van 
India zal voor enkele uitdagingen komen te 
staan.’ 

Dat komt volgens het artikel onder meer door: 
‘Financiële problemen: Om te beginnen leiden 
de zeer lage inkomens ertoe dat onderwijs op 
de achtergrond raakt. Ouders zien onderwijs 
eerder als een kostenpost dan als een 
investering. Ze zouden liever hebben dat de 
kinderen werken en verdienen. Als het gaat om 
het hoger onderwijs betekent het gebrek aan 
goede instituten in de buurt dat studenten 
moeten kijken naar een verhuizing naar 
steden, wat hun kosten verhoogt. Dit leidt tot 
lage inschrijvingen en hogere uitval. 
Gebrek aan begeleiding: Studenten op het 
platteland hebben een groot potentieel en zijn 
gemotiveerd om te studeren, maar missen de 
juiste begeleiding. Dit is niet alleen nodig voor 
de kinderen, maar ook voor hun ouders. 
Gebrek aan infrastructuur en faciliteiten: 
kinderen hebben beperkte of geen toegang tot 
elementaire leermiddelen zoals onder andere 
goed uitgeruste klaslokalen, computers, 
laboratoria en speeltuinen. Vaak zijn de leraren 
niet gekwalificeerd of komen ze niet opdagen,  
wat leidt tot een slechte kwaliteit van het 
onderwijs. Dit leidt ook tot een laag moreel 
onder studenten om naar school te gaan. 
Genderongelijkheid: Op sommige plaatsen 
mogen meisjes niet naar school. Of indien het 
wel is toegestaan, is dat slechts tot een 
bepaalde leeftijd. Ze mogen hun geboorte- 
plaats niet verlaten voor hoger onderwijs of 
een betere baan.’ 
  
Tot zover citaten uit het artikel in de krant. Wij 
van Stichting Vrienden van DHAN helpen om 
het leren aantrekkelijk te maken voor de 
kinderen, hun ouders en de docenten. Hoe 
dan? Door kinderen extra begeleiding te geven 
bij de uitleg van de lesstof en het maken van 
huiswerk. Door extra vitaminen en mineralen 
zodat de conditie van de kinderen verbetert. 
Door docenten te ondersteunen met toegang 
tot bibliotheken en onderzoeksmateriaal. Door 
ouders te ondersteunen in de opvoeding en bij 
het vinden van werk. Wij kunnen dit doen dank 
zij uw financiële bijdragen en hopen op uw 
steun in de collectes maar ook op onze bank-
rekening IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36. 
Vrienden van DHAN heeft de ANBI status, uw 
gift is daarmee aftrekbaar van de belasting. 
Dankuwel. 
 
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 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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 Kerkdienst 21 augustus 
 
Deze dienst was een hele speciale dienst. 
Omdat er geen predikant was gevonden, zijn 
wij, Kees en Nel, op zoek gegaan naar 
alternatieven. Eén van die alternatieven was 
dat wij samen de dienst zouden leiden, maar al 
snel kreeg Nel een ingeving om eens te kijken 
op de site van Band 4Tune uit Hardinxveld-
Giessendam. En wat bleek, er stond niets op 
hun agenda voor de 21e augustus, dus toen 
was het zo geregeld. Er waren deze dienst 
geen voorganger, organist of een lector nodig. 
De dienst werd helemaal verzorgd door de 
leden van de band. De band bestond uit vier 
personen: twee zangeressen, een percussionist 
en een toetsenist. 
 
Het thema van deze dienst was ‘Temporary 
Home’ (tijdelijk huis). Deze themadienst is 
geschreven rondom het lied ‘Temporary Home’ 
van Carrie Underwood. De dienst ‘Temporary 
Home’ gaat over een aantal verhalen waarin 
mensen troost halen uit het feit dat na dit 
tijdelijke leven niet alles voorbij is. Vol 
verlangen kijken de personages vooruit. 
De drie coupletten van het lied worden in een 
verhalende context geplaatst en verder omlijst 
met bekende en minder bekende gospelsongs. 
Zo was er een nummer te horen van Coldplay, 
maar ook liederen uit de bekende opwekkings-
bundel. 
 
De band begon de dienst met:  
Wij zijn op reis langs de weg van verlangen.  
Ga met ons mee langs verhalen van hoop.  
Wij zijn op reis met een lied van verlangen.  
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.  
Die woorden hebben ze waar gemaakt. Ze 
namen ons mee op reis langs de verhalen die 
Walter (de verteller van de band) vertelde. Het 
was mooi. 
 
Tijdens de hele dienst voelde je in de hele kerk 
de emoties. Door het verhaal, de liederen, 
waarvan we de vertaling konden meelezen, 
maar ook de hele sfeer in de kerk. Tijdens de 
dienst hebben ze het lied van Carrie 
Underwood in 3-en gezongen, en aan het eind 
van de dienst na de zegen, hebben ze 
Temporary Home nog een keer helemaal. 
Tijdens het nummer was het muisstil in de 
kerk, geen kuchje, geen geschuifel, alleen volle 
aandacht voor het mooie ontroerende nummer 
Temporary Home. 
Toen het nummer uit was, werd er spontaan 
geapplaudisseerd en dat gebeurde staande 

door de gemeenteleden. Dit was voor ons het 
teken dat het een goede keuze was om 4Tune  
 
uit te nodigen voor de kerkdienst. Na afloop 
heeft de band nog een toegift gespeeld, 
waarop spontaan werd gedanst, geswingd en 
geklapt.  
Tijdens het koffiedrinken waren er alleen maar 
positieve reacties en werd gezegd dat het 
zeker voor herhaling vatbaar is, dus wie weet, 
volgend jaar? 
 
Hierbij de volledige tekst van Temporary Home 
en op de volgende bladzijde de Nederlandse 
vertaling: 
 
Little boy, 6 years old  
A little too used to bein' alone.  
Another new mom and dad, another school,  
Another house that'll never be home. 
When people ask him how he likes this place...  
He looks up and says, with a smile upon his 
face,  
‘This is my temporary home  
It's not where I belong.  
Windows and rooms that I'm passin' through.  
This is just a stop, on the way to where I'm 
going.  
I'm not afraid because I know this is my  
temporary home.’  
 
Young mom on her own. 
She needs a little help, got nowhere to go.  
She's lookin' for a job, lookin' for a way out,  
Because a half-way house will never be a 
home.  
At night she whispers to her baby girl,  
‘Someday we'll find our place here in this 
world.’  
‘This is our temporary home  
It's not where we belong.  
Windows and rooms that we’re passin' 
through.  
This is just a stop, on the way to where we’re 
going.  
I'm not afraid because I know this is our  
temporary home.’  
 
Old man, hospital bed,  
The room is filled with people he loves.  
And he whispers, ‘don't cry for me,  
I'll see you all someday.  
He looks up and says, "I can see God's face.’  
 
‘This is my temporary home  
It's not where I belong.  
Windows and rooms that I'm passin' through.  
This is just a stop, on the way to where I'm 
going.  
I'm not afraid because I know this is my  
temporary home.’  
De vertaling: 
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Kleine jongen van 6 jaar, 
gewend om vaak alleen gelaten te worden. 
Alweer een nieuwe vader en moeder, een 
andere school en een ander huis dat nooit zijn 
thuis zal worden. 
Wanneer mensen hem vragen wat hij vindt van 
deze plek, kijkt hij lachend omhoog en zegt: 
‘Dit is mijn tijdelijk huis, dit is niet waar ik 
uiteindelijk thuishoor. Ik ben op doorreis langs 
de ramen en kamers. 
Dit is enkel een stop, op de weg die ik te gaan 
heb. Ik ben niet bang omdat ik weet dat dit 
mijn tijdelijk huis is.’ 
 
Een alleenstaande jonge moeder,  
ze weet niet waar ze naartoe moet voor een 
beetje hulp. Op zoek naar een baan, op zoek  
naar een uitweg omdat een opvangtehuis niet 
echt een thuis is. 
’s Nachts fluistert ze tegen haar kleine meid 
‘We vinden ooit onze plek wel in deze wereld.’ 
‘Dit is ons tijdelijk huis, dit is niet waar we 
uiteindelijk thuishoren. We zijn op doorreis 
langs de ramen en kamers. 
Dit is enkel een stop, op de weg die we te gaan 
hebben. Ik ben niet bang omdat ik weet dat dit 
ons tijdelijk huis is.’ 
 
Oude man in een ziekenhuisbed 
De kamer is gevuld met mensen waar hij van 
houdt. 
Hij fluistert: ‘Wees niet verdrietig om mij, eens 
zie ik jullie weer. ’ Hij kijkt omhoog en zegt: ‘Ik 
kan Gods gezicht al zien.’ 
 
‘Dit is mijn tijdelijk huis, dit is niet waar ik 
uiteindelijk thuishoor. Ik ben op doorreis langs 
de ramen en kamers. 
Dit is enkel een stop, op de weg die ik te gaan 
heb. Ik ben niet bang omdat ik weet dat dit 
mijn tijdelijk huis is.’ 
 
We vermelden hieronder de titels van de 
nummers die de band heeft gezongen. 
Mocht u geraakt zijn door één of meerdere 
liederen, dan hebt u hier een handvat om ze 
op te zoeken en te beluisteren. U kunt 
natuurlijk ook de kerkdienst terugkijken op 
kerkdienstgemist.nl. 
 
· Wij zijn op reis langs de weg van verlangen 
· Votum & Groet – Sela 
· Temporary home - Carrie Underwood (1) 
· Je hoeft niet bang te zijn –                                 

Kinderopwekking 40 
· His eye is on the sparrow – Mahalia Jackson 
· Temporary home - Carrie Underwood (2) 
· Als ik huil - Opwekking 738 
· Als het leven soms pijn doet - Reni en Elisa 

Krijgsman 
· Fix you - Coldplay 

· Temporary home - Carrie Underwood (3) 
· Comfort Ye - GF Händel 
· Zo Stil - Blof 
· Mag ik dan bij U - Claudia de Breij 
· The Promise - Half a mile 
· Heer u bent mijn Leven -  Youth for Christ 62 
· Gebed om zegen – Opwekking 710 
 
Nel en Kees Groeneveld 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Tools to Work maakt er wat van  
 
Tools To Work in Teteringen knapt fietsen, 
gereedschap, naai- en breimachines op en 
ondersteunt hiermee mensen in Afrikaanse 
landen die ermee in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien. 
Zo krijgt gebruikt materiaal op een andere plek 
een nieuw leven, en de mensen die ermee 
leren werken ook. Recycling op zijn best. 
 
Tools To Work begeleidt ook mensen die 
(opnieuw) moeten wennen aan arbeids-
omstandigheden of die een vorm van 
dagbesteding nodig hebben. Het werk bij Tools 
To Work wordt volledig uitgevoerd door 
vrijwilligers. 
 
Tools To Work doet sinds kort ook aan 
upcycling. Upcycling is het verwerken van 
gebruikt materiaal, waarbij het materiaal een 
nieuwe gebruiksmogelijkheid krijgt. Dat 
gebeurt door medewerkers van de hout-
afdeling. Voorbeelden: Een plaat multiplex 
wordt verwerkt tot vogelhuisjes, een stuk 
boomstam wordt een houder voor waxine-
lichtjes en een traptrede wordt verwerkt tot 
serveerplankjes (zie de foto) 
 

 
 
Tools To Work is hiervoor op zoek naar massief 
hout, bij voorkeur eiken, beuken of grenen. 
Alles van hardhout kan ook gebruikt worden. 
Daarom deze oproep. Wie zijn trap laat 
vervangen en de massief houten treden kwijt 
wil, wie een kast of bed heeft van massief 
hout, wie een oude massief houten tafel niet 
bij het grof vuil wil zetten, wie …. vul zelf 
verder in. 
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Wij vragen u om bruikbaar hout zelf te 
brengen, maar als dat niet mogelijk is komen 
we het graag ophalen. De afstand voor het 
ophalen is wel beperkt tot een straal van 20 
kilometer rond Teteringen/Breda. 
Zolang het om massief en stevig hout gaat, 
kan Tools To Work het gebruiken, en wat niet 
bruikbaar blijkt, dat nemen we ook niet mee. 
 
Stuur een bericht met foto naar 
info@toolstowork.nl of pleeg een telefoontje 
naar 076-5810202. Niet weggooien, Tools To 
Work maakt er wat van. 
 
Daarnaast is Tools To Work op zoek naar 
gebruikt gereedschap, naai- en breimachines, 
computers en fietsen. 
 
En meer dan ooit vragen we hulp van 
vrijwilligers, vooral voor de hout- en 
gereedschapsafdeling. Wie één of meerdere 
dagdelen een bijdrage wil leveren aan een 
betere wereld kan contact opnemen via e-mail 
of telefoon. Tools To Work geeft er een prettige 
werkomgeving en een goed gevoel voor terug. 
 
Momenteel zijn alle betaalde krachten uit de 
organisatie gesaneerd en bestaat het bestuur 
en het management team (dat de dagelijkse 
leiding heeft) uit vrijwilligers, waardoor we een 
beter kosten - baten plaatje hebben. Dat 
geeft alle bij ons werkzame vrijwilligers een 
nieuw elan. Ook zijn we weer actief bezig met 
het verwerven van donaties en fondsen om de 
toekomst voor onze vrijwilligers en onze 
dagbesteders veilig te stellen. 
 
Niet weggooien, Tools To Work maakt er wat 
van. 
 
Ronald Surstedt 
info@toolstowork.nl  
of telefoon 076-5810202.  
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 

      Muziekrubriek 
 
Heb je muziek of een lied dat je aanspreekt? 
En vind je het leuk om dit te delen? Dan kun je 
dit doen in deze rubriek. Het lijkt me leuk om 
verhalen over een lied te delen. Het kan gaan 
om de tekst, de melodie, het moment toen je 
voor het eerst het lied hoorde, wat dan ook. 
We kunnen elkaar hiermee inspireren of blij 
maken, vandaar deze ‘Muziek Rubriek’.  
Als je een nummer hebt dat je wilt delen,  

stuur je bijdrage naar de redactie van De 
Verbinding. Deze maand een bijdrage van 
Martin Rijpsma en eentje van Marijn Gilhuis. 
 
Een concert met hindernissen 
 
Ouverture 1812 Solennelle van Tchaikovsky. 
Gecomponeerd in 1880 
 
Inhoud van deze ouverture 
Eigenlijk gaat de muziek over de veldslag bij 
Smolensk in november 1812. Het Franse leger 
van ca. 500.000 man wilde Rusland veroveren. 
Na veel tegenslagen moesten de Fransen zich 
terugtrekken en werden door de Russen op 
gruwelijke wijze verslagen. Berucht is 
geworden de dramatische terugtocht van de 
Fransen over de rivier de Berezina, over een 
brug die nog door de Hollandse pontonniers 
werd gebouwd. Er zijn slechts 50.000 Franse 
soldaten levend teruggekeerd. 
 
De ouverture begint met een ingetogen 
koorzang en zwelt aan tot een climax. 
Wanneer daarna de cello’s inzetten hoor je de 
Marseillaise en vervolgens het voormalige 
Russische volkslied. Het orkest, aangevuld met 
extra koper- en hoornblazers, speelt in 
‘crescendo’ naar een apotheose waarbij ook 
een carillon speelt en kanonschoten ten gehore 
worden gebracht. 
 
Bizarre einde van de ouverture 
Hier begint mijn bizarre bijdrage over deze 
ouverture. 
Toen mijn vrouw Joke en ik jaren geleden naar 
dit concert gingen werd al aangekondigd dat 
het een ‘spectaculaire’ uitvoering zou worden . 
Het stuk werd uitgevoerd in de Rivierahal in 
Blijdorp, Rotterdam. Er waren geen plaatsen 
gereserveerd, dus mocht je overal gaan zitten 
waar maar plaats was. Helaas waren al veel 
plaatsen bezet en we konden nog enigszins 
achterin plaatsnemen. De uitvoering door het 
Rotterdams Filharmonisch Orkest was mooi en 
spectaculair.    
 
Mariniers met geweren 
Zo halverwege de ouverture kwamen er circa 
tien soldaten van de mariniers met geweren en 
namen plaats op de achterste rij, twee rijen 
achter ons. Ik kreeg een vermoeden waarom 
deze mariniers gekomen waren. Het zal toch 
niet waar zijn….. dacht ik, … zouden deze 
mariniers het aandeel van de kanonschoten 
uitvoeren? Ik bleef af en toe omkijken, van de 
dirigent naar de soldaten… 
 
Het slotstuk 
De laatste zes minuten van de ouverture 
braken aan… de muziek zwol aan, … de extra 
koperblazers werden ingezet en ….. daar 
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kwamen de eerste schoten uit de geweren …. 
Een kabaal van jewelste … zeker als je zowat 
achterin zat. En weer een salvo  … de wolken 
van kruitdampen verspreidden zich over de 
laatste vijf rijen …. We kregen tranen in onze 
ogen … en weer een salvo geweerschoten …. 
Hoestend en proestend zochten toeschouwers 
een veiliger heenkomen. De dirigent zag de 
soldaten niet meer en dus zagen de soldaten 
de aanwijzingen van de dirigent ook niet 
meer… Het werd een chaos … de soldaten 
schoten nog wat…. Totaal niet meer op de 
juiste momenten.. Ik hoorde het orkest - de 
dirigent zagen wij niet meer - de laatste maten 
spelen. De mariniers gaven nog als een soort 
toegift een paar extra schoten… niet wetende 
dat het orkest niet meer speelde. De kruitdamp 
bleef hangen en vele mensen spoedden zich 
naar de uitgang.. hoestend en proestend vielen 
sommigen over de stoelen. … De chaos was 
compleet… 

 
Dit hadden wij nog nooit meegemaakt … Dit 
was werkelijk een concert met hindernissen. 
Thuisgekomen hebben we snel schone kleding 
aangetrokken, want alles stonk naar de 
kruitdampen. 
De volgende dag stond in de krant: ‘Het RFO 
heeft een levensechte uitvoering van de 
ouverture 1812 gegeven met echte 
kruitdampen’. 
Mocht u deze ouverture nog eens horen … dan 
zult u ongetwijfeld aan ons denken.    
 
Martin Rijpsma 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 

Ode aan de harde werker 
 
De muziekrubriek levert zo nu en dan leuke 
gesprekken op en goede tips. Peter Kraak wees 
me op een Vlaams duo: Kommil Foo. De broers 
Raf en Mich Walschaerts, zingen op hun eigen 
wijze (comme il faut – zoals het hoort) liederen 
over de mensen die je zo op straat tegen kan 
komen. Ze bezingen het lieve leven: 
ontroerend, hilarisch, droevig, soms tragisch.  
 
Het lied dat ik hier noem is ‘Kom hier dat ik u 
draag’ uit de voorstelling Oogst. Dit lied nodigt 
de mens die worstelt met het leven uit om 
even bij de zanger te komen, voor een gebaar 
van troost en bemoediging. Of niet, net wat je 
wil. Hier een stukje van de tekst van het lied: 
 
Aan de man die ’s ochtends opstaat 
bij wie het leven als een natte 
dweil keihard in zijn gezicht slaat 
− die met de moed der wanhoop 
zijn koffie drinkt, zijn krant leest, 

zijn dikke hond uitlaat − aan de 
vrouw op de fiets met het kind, 
manmoedig vechtend tegen de 
regen en de stugge wind, die 
zich afvraagt wanneer dat lang 
verwachte droomleven nu eindelijk 
begint − aan de buschauffeur 
… 
 
kom hier, kom hier dat ik u aan 
mijn borst druk − kom aan mijn 
hart, dat ik mijn hand haal door uw 
haar − dat ik u kan vragen of ge 
iets wilt drinken, koffie misschien, 
eventueel een glas wijn − en dat gij 
dan kunt zeggen dat ge liever alleen 
wil zijn, ook goed − maar misschien 
hebt ge zin om te praten − om te 
vertellen wat er op uw hart ligt, op 
uw schouders drukt, elke twijfel, 
 
elke gemiste kans, elke niet gestelde 
vraag − wat ge in de loop der jaren 
allemaal hebt beloofd en geloofd en 
waar ge nu misschien spijt van hebt 
elke overwinning, elke nederlaag − 
kom hier, dat ik u draag − kom hier, 
dat ik u draag.  
 
Dit lied doet me denken aan het nummer 
Santé, van Stromae. Deze Franse zanger 
bezingt in dit nummer de harde werker die de 
wereld draaiend houdt en op wie wordt 
neergekeken. Frans is weliswaar niet een taal 
die ik beheers, maar een blik op het internet 
en de voorgestelde vertaling gaven dit lied 
meer diepte dan de vrolijke melodie al gaf. 
Stromae heft in dit lied het glas voor hen die 
geen reden tot feesten hebben omdat ze tot in 
de late uren moeten werken om het feesten 
van anderen mogelijk te maken.  
 
Beide liederen doen me denken aan hoe Jezus 
ruimte en oog vroeg voor mensen die in zijn 
tijd moeite hadden om mee te komen met de 
maatschappij: de vermoeiden en belasten, 
Zacheüs, de zogenaamde overspelige vrouw, 
Legioen (Marcus 5:9), de kinderen en al die 
anderen.  
 
Ds. Marijn Gilhuis 
 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
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Lage Zwaluwe 
 

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

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

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

Bankrekening solidariteitskas:  
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 
gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening De Cantorij:  
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 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 

 
 

Terheijden – Wagenberg 
 

Kerkgebouw: 
Hoofdstraat 1, Terheijden 
Postadres: Postbus 64 

4844 ZH Terheijden 
 

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

Bankrekeningnummers: 
 

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

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