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E: mariette177@gmail.com 
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  Van de redactie 
 

 
 
Op zondag 2 oktober starten we een nieuw kerkelijk werkjaar met een feestelijke gezamenlijke 
viering. We noemen die zondag Verbindingszondag omdat verbinding een belangrijk thema zal zijn 
voor het komende jaar. De leden van onze beide kerkenraden hebben zich daar het hoofd over 
gebogen tijdens een intensieve bezinningsdag op 17 september jl. Maatschappelijke betrokkenheid, 
gastvrijheid en vieren zijn andere thema’s die ruimschoots aan bod zullen komen in de volgende 
maanden waarin we ons zullen richten op de toekomst, met respect voor ieders wensen. Duidelijk is 
dat we samen verder gaan en dat we zullen proberen iedereen ‘in de boot’ te houden. 
 
 

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 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 
 
 

 

Zondag 09 oktober 2022 
 

 
Zestiende zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: dhr. A. Verdoorn 
 
Terheijden – Wagenberg – bij SOVAK 
10.00 uur: mw. L. v.d. Wel 
Diaconiecollecte: Afriana Foundation 
 
 

 

Zondag 16 oktober 2022 
 

 
Zeventiende zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: mw. A. van den Broek 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Tools to Work 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag 23 oktober 2022 
 

 
Achttiende zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: commissie eredienst 
 
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: mw. ds. J. Scholten 

uit Gouda 
Diaconiecollecte:Stichting Naar School Haïti   
 
 

 

Zondag 30 oktober 2022 
 

 
Negentiende zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis  
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: mw. ds. S. Dondorp uit Chaam 
Diaconiecollecte:  Vrienden van DHAN 
 

 
 

 

Zondag 06 november 2022 
 

 
1e zondag van de voleinding 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Kerk in Actie 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
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 16 oktober 2022 
18.30 uur: ds. M. Gilhuis 
De collecte is voor de diaconie 
 

Zondag 06 november 2022 
18.30 uur: dhr. P.A. Kraak 
De collecte is voor de kerkvoogdij 
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     Ter overweging 
 
Geraakt worden 
 

Opeens is daar Psalm 23. 
De koningin van het Verenigd Koninkrijk, 
Elizabeth II, is overleden, dit kan je bijna niet 
ontgaan zijn. De uitvaartdiensten en 
plechtigheden waren allemaal te volgen via de 
TV. Ik heb delen ervan gezien, sommige later 
teruggekeken. Indrukwekkend om te zien. Ik 
vroeg me af: ‘Waar is de mens terug te vinden 
bij al deze beelden, woorden en liederen?’ Het 
waren grootse beelden, brede gebaren en 
verrijkende woorden. Begrijpen de 
kleinkinderen van de koningin wat ze 
betekenen? Of gaan ze meer over het hoofd 
van de Anglicaanse kerk en is oma Elizabeth 
ver weg? Hoe breng je de notie van de 
gemeente van Christus als de kerk van de 
armen samen met de pracht en praal en de 
belangrijke mensen die je voorbij zag komen? 
U ziet het, het zomaar ondergaan van een 
historische gebeurtenis was er voor mij niet 
bij. Totdat opeens Psalm 23 werd gezongen. 
Schitterend uitgevoerd natuurlijk, kwamen die 
woorden die bij zoveel afscheidsdiensten 
worden gelezen, gebeden, gezongen, 
gepreveld aan, dwars door alle bedenkingen 
heen. Ze raakten mij en alles wat sluimerde in 
mij aan hoop, verlangen, verdriet, zorg. God 
was dichtbij, troostend. Op dat moment lichtte 
de menselijk maat op. De woorden en beelden 
troostten, als ook de schitterende opbouw van 
de Psalm zelf. Zouden de aanwezigen of de 
kijkers thuis dat ook gevoeld hebben? 
Misschien. Voor mij bleef de verrassende 
ervaring, dat we dwars door alles heen wat ons 
het zicht kan ontnemen op God, geraakt 
kunnen worden door woorden van zo lang 
geleden, geïnspireerde woorden, Bijbelse 
woorden uit het hart.  
Ik keek verder en langzaamaan kwamen de 
gedachten over de rol van een monarchie, de 
moeizame positie van een vorst, gerechtigheid 
en veel andere thema’s naar boven. Maar dat 
ene moment was waardevol. Ik hoop dat jij 
ook zo nu en dan, te midden van alles waar je 
druk mee kan zijn, waar je je zorgen over 
maakt, die momenten hebt waarin je wordt 
opgetild, gezien, geraakt door God, grond van 
leven en liefde. 
 
Ds. Marijn Gilhuis   
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

  
 
 

Bij de kerkdiensten 
 

 
Ganshoekdienst 16 oktober   
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.  
 
Een nadere blik op een bekende Psalm, waarin 
ook tafels gedekt worden: Psalm 23.  
 
30 oktober – dienst in Lage Zwaluwe, 
Thema: Hoe ver ga je om God te 
ontmoeten? 
In deze dienst lezen we over de genezing van 
Naäman. Een bijzonder verhaal waarin met 
ironie en humor de mens op een ander been 
wordt gezet voordat zij of hij ziet hoe God kan 
zijn.  
 
6 november (Terheijden) en 20 november 
(Lage Zwaluwe) – diensten waarin we de 
namen van overledenen noemen en hen 
herdenken. 
 
Thema: Namen noemen in Gods Licht  
Aan het einde van het kerkelijk jaar noemen 
we de namen van mensen uit ons midden die 
overleden zijn. We hebben ervoor gekozen om 
dit in Terheijden en Lage Zwaluwe op twee 
verschillende zondagen te doen, zodat 
familieleden van hen die wij noemen in de kerk 
aanwezig kunnen zijn. We zullen lezen uit 
Openbaring 3,7b-12 en Psalm 46.  
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
   
 
 
 

Omzien naar elkaar  
 
 
Ons leven kan soms anders gaan dan we 
hoopten. Het lichaam is kwetsbaar, onze 
naasten dierbaar, het leven kostbaar. Wat we 
koesteren kan geraakt worden door wat ons of 
onze naasten overkomt. Dan is er nood, groot 
of klein. Weet dat we met jullie meeleven. Als 
we er weet van hebben proberen we dit zo 
goed mogelijk te doen. Laat het ons weten als 
we iets voor je kunnen betekenen. Tegelijk 
wensen we je veel sterkte bij wat er op je weg 
komt. Houd moed en moge de zegen van God 
met je meegaan.  
 
Mede namens het pastorale team.  
Ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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     Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 13 september 2022 
 
Na het welkom door Mariëtte Verkerk beginnen 
we de vergadering met luisteren naar onze 
gast Edwin Vonk. Zeven jaar geleden is hij 
samen met ds. Bert Fockens ‘Samen’ gestart, 
onder de paraplu van de Protestantse 
Gemeente Terheijden/ Wagenberg. 
De intentie is het organiseren van ‘Een goed 
gesprek met diepgang’, in diverse vormen, 
gericht op zingeving, ontmoeting en inspiratie.  
Er wordt gewerkt in groepen van 8 – 10 
personen waarbij in een open sfeer ruimte is 
voor persoonlijke ontmoeting. Op het moment 
zijn er 5 groepen actief, die maandelijks bij 
elkaar komen. Aanstaande donderdag start een  
gezamenlijke activiteit rondom het boek ‘Een 
ongewoon gesprek met God’.  
 
Na het vaststellen van de notulen komen o.a. 
de volgende punten aan de orde: 
- Bezinningsdag kerkenraad 
- Startzondag op 2 oktober 
- Sollicitatie kerkelijk werker 
- Gehouden en komende kerkdiensten 
- Ronde langs predikant, ouderlingen,      

diakenen en kerkrentmeesters 
Inge Berendsen sluit de vergadering af met het 
gedicht “Mensen gevraagd” van Coen Poort. 
 
Namens de gezamenlijke kerkenraden, 
Kees Groeneveld 
Scriba Lage Zwaluwe 
 
 
 
 
 

Bezinningsdag 
Kerkenraadsleden:  
17 september 2022 

 
Af en toe is het goed om de koppen bij elkaar 
te steken, zeker na een zomerperiode waarin 
we elkaar minder hebben kunnen spreken en 
ontmoeten. Daarom reisden de kerkenraads-
leden van Lage Zwaluwe en Terheijden-
Wagenberg op een regenachtige zaterdag af 
naar het klooster van de Norbertinessen in 
Oosterhout, waar we werden begroet door 
Marijn Gilhuis, Annette Houtekamer en Kees 
Groeneveld, die deze dag hadden voorbereid.  
In de ochtend luisterden we naar gebed en een 
bijbels verhaal, gevolgd door een periode van 

stilte en inkeer, waarna we met verschillende 
werkvormen in kleine groepjes aan de slag 
gingen om uit te beelden wat voor ons 
persoonlijk belangrijk is als lid van onze  
kerkelijke gemeenschap en wat we als 
kerkenraadslid van belang vinden. 
 
Na de lunch gingen we aan de slag met de 
uitkomsten van de ochtend. De kernwoorden 
die we ’s morgens hadden gekoppeld aan onze 
gedachten konden we terugbrengen tot vijf 
begrippen waarvan ‘Verbinding’ wel één van de 
belangrijkste was. Het was een intensieve 
maar waardevolle werkdag waarvan de 
uitkomst duidelijk liet zien dat we van harte 
met elkaar verder willen. We gaan de komende 
tijd aan de slag en stappen zetten om het 
samengaan meer vorm te geven. We willen de 
gemeente er nog meer bij betrekken. Zo krijgt 
het samengaan steeds meer handen en 
voeten. 
 
Inge Berendsen 
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Agenda  
 

Oktober 2022 

3 
Samen: Een goed 
gesprek 

19.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

4 Moderamen 19.30 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

6 Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

6 
Samen Inspiratie-
avond 

19.30 
uur 

Witte Kerkje 
Terheijden 

7  Samen aan Tafel 
17.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

11 
Gezamenlijke 
kerkenraad 

19.30 
uur 

Ons Belang, 
Lage Zwaluwe 

13 Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

14 
Samen: een goed 
gesprek 

9.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

15 Rommelmarkt 
10.00 
uur 

Witte Kerkje 
Terheijden 

18 Amnesty schrijven 
10.00 
uur 

Consistorie 
Terheijden 

19 
Samen: Een goed 
gesprek, jongeren 

19.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

20 Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

21 Koffie-inloop 
10.00 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

27 Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

 

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

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

 
Collecte zondag 
02 oktober 
 
Stichting Leergeld   
 
 
 

Het verbaast mij steeds weer dat gemeenten 
overal anders omgaan met het armoedebeleid. 
Om maar een voorbeeld te geven; in 
Oosterhout betaalt de gemeente de zwem-
lessen voor kinderen waarvan de ouders dat 

niet zelf kunnen betalen. In onze gemeente 
Drimmelen worden de ouders daarvoor 
verwezen naar Stichting Leergeld. In de krant 
las ik over een actie in de gemeente 
Raamsdonksveer waar mensen in de bijstand 
hun oude energie slurpende koelkast of ander 
huishoudelijk apparaat gratis mogen inruilen 
voor een energiezuinig exemplaar, met dank 
aan de gemeente, Goederenbank De Baronie 
en een Electro World winkel. Ondertussen heeft 
Stichting Leergeld de handen vol aan het 
regelen dat veel kinderen uit gezinnen met een 
smalle beurs het komend schooljaar weer mee 
kunnen doen met binnen- en buitenschoolse 
activiteiten, zoals 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.  
Van mijn voornemen om deze maand eens te 
proberen om met mijn man een week lang van 
zeventig euro te leven, is nog niets terecht 
gekomen. Teveel verjaardagen, etentje met 
familie, koken voor vrienden…. Misschien is het 
u beter vergaan? Laat het ons weten en geef in 
ieder geval gul aan de collecte. 
 
Inge Berendsen 
 
 
 

Collecte zondag 
09 oktober 

 
Afriana 

 
Tijdens de viering bij SOVAK wordt 
gecollecteerd voor de Stichting Afriana. 
Stichting Afriana Foundation is in 2011 
opgericht, als christelijke non-profit organisatie 
met als hoofddoel kindersterfte te verminderen 
in Afrika. Door middel van verschillende 
projecten richt Stichting Afriana Foundation 
zich op kinderen en families die leven onder de 
armoedegrens. Door de strijd aan te gaan met 
armoede, ziekte, verwaarlozing en misbruik, 
wordt er geprobeerd de leefomstandigheden te 
verbeteren. 
In Malawi vangt Nicole van Elteren al 10 jaar 
lang peuters en kinderen op in een kinder-
tehuis. Elke dag is ze aan het werk om de 
kinderen te helpen. Nicole van Elteren is 
geboren in Oud Gastel en opgegroeid in 
Zundert. Zij heeft uw hulp hard nodig om te 
kunnen blijven zorgen voor ‘haar’ kinderen. 



De Verbinding 
 

8 

Collecte zondag 
16 oktober 
 
Tools To Work 

 

Tools To Work is een kleine organisatie met 
rechtstreekse contacten in Afrika. Oud 
gereedschap en naai- en breimachines 
(ingezameld via de kerk), worden gerepareerd 
en kunnen in Afrika opnieuw ingezet worden. 
Financiële bijdragen zijn nodig om de 
revisiewerkplaats te kunnen draaien en om 
kwalitatief goed gereedschap te kunnen 
versturen, denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
kosten voor verzending per zeecontainer  

In het oosten van Oeganda ligt Tororo, een 
overwegend ruraal en zeer achtergesteld 
gebied. Uit onderzoek van Unicef blijkt dat 
bijna 50% van de kinderen in Tororo in 
extreme armoede leeft. Er zijn te weinig 
scholen en veel ouders hebben onvoldoende 
middelen om het schoolgeld te betalen. 

Het Morkiswa Institute is gestart met het 
aanbieden van vaktrainingen aan jongeren die 
hun school niet hebben kunnen afmaken. Sinds 
de oprichting heeft Tools To Work hen 
ondersteund met de opzet van de 
naaiopleiding, autotechniek, constructie en 
houtbewerking. Eind 2015 hebben we de 
school bezocht en in 2020 zouden we opnieuw 
een bezoek brengen, maar de pandemie heeft 
dit helaas verhinderd. 

De school doet het goed en is inmiddels 
gecertificeerd door de Oegandese overheid, 
waardoor de behaalde certificaten (voor 
eenjarige opleidingen) en diploma’s (voor 
tweejarige opleidingen) aansluiten op de vraag 
op de arbeidsmarkt. Ook kunnen de leerlingen 
na hun opleiding doorstromen naar hoger 
vakonderwijs. De school voorziet in een 
enorme behoefte en zorgt voor doorstroom 
naar de arbeidsmarkt. 

Intussen betalen de meeste jongeren een klein 
bedrag aan schoolgeld, sommigen worden 
gesponsord door een organisatie en er komen 
ook jongeren uit de verre regio die het 
reguliere bedrag aan schoolgeld kunnen 
betalen. ‘Met dat geld helpen we dan weer 
jongeren die helemaal niks hebben maar wel 
heel gemotiveerd zijn. Dit noemen we onze 
projectkinderen’, vertellen de 
oprichters Francis en Rosemary Okech. ‘We 
hebben op dit moment zo’n 300 studenten en 
130 van hen slapen hier ook.’’ 

Wegens succes gaat het instituut verder 
uitbreiden en daar is opnieuw gereedschap van 
Tools To Work bij nodig om de lescapaciteit te 
vergroten. Hiertoe werken wij samen met 
Stichting Morkiswa, gevestigd in Deventer. Het 
Morkiswa Community Skilling Institute draagt 
jaarlijks in hoge mate bij aan een betere 
toekomst voor honderden jonge mensen in 
Tororo, Oeganda. Wij zijn er trots op om hier 
ook deel van uit te mogen maken. 

 

 
 
 
Collecte 23 oktober:  
 
Stichting Naar 
School in Haïti 
 
 

Het zijn angstige tijden in Haïti, zoals op veel 
plekken in de wereld helaas. Omdat ik in Haïti 
gewoond en gewerkt heb raakt dat mij 
misschien meer. Op de Ecole ‘Le soleil de 
Hollande’ (de school van de Nederlandsen Zon) 
is goed merkbaar dat de situatie in Haïti het 
land en de mensen verlamt. De leerkrachten 
en het andere personeel zitten continu in angst 
voor het welzijn van hun kinderen en familie. 
Van een van de leerlingen was de moeder 
gekidnapt. Het losgeld dat voor haar werd 
gevraagd was te hoog voor het gezin en 
niemand weet waar ze nu is en of ze nog leeft. 
Charly, een oud-leerling van de school werd 
door gangsters gedood. 
Ook in Haïti is het momenteel bijna onmogelijk 
om diesel en benzine te kopen. Het is er 
gewoon niet en als je uiteindelijk toch iets 
vindt is het onbetaalbaar. Dat is een groot 
probleem voor de school want er is diesel 
nodig voor het aggregaat waarmee de school 
van stroom wordt voorzien. 
 
Gelukkig is er ook goed nieuws. Vanuit de 
school worden ouders financieel ondersteund 
door families in Nederland. Deze ouders komen 
elke maand naar de school om een 
voedselpakket en wat geld op te halen. 
Inmiddels zijn er zonnepanelen geïnstalleerd 
die het goed doen. Er wordt nu veel diesel 
bespaart en dus ook veel geld. 
 
De school in Haïti is blij met elke steun. Niet 
alleen de leerlingen verdienen het maar ook de 
ouders en de mensen die op de school werken. 
Doordat u HIER het werk DAAR ondersteunt, 
houden de mensen daar hoop en vertrouwen in 
de toekomst. Met uw bijdragen kunnen 229 
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kinderen naar school, krijgt een 7-jarige 
tweeling waarvan de moeder onlangs overleed 
elke dag een warme maaltijd en kleding, kan 
de lening voor de zonnepanelen worden 
afbetaald en krijgen gezinnen rondom de 
school regelmatig een voedselpakket en zaden. 
Weet dat uw hulp van waarde is. Dank u wel! 
 
Inge Berendsen 
 
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 
 

 
 
Oproep 
 
Het Mondiaal Centrum in Breda wil beginnen 
met een Inloop voor ‘ongedocumenteerden’, 
vluchtelingen zonder paspoort of papieren. Hier 
kunnen zij even op adem komen, koffie 
drinken of iets eten en anderen ontmoeten. 
Om de inloop gezellig te maken zoekt het 
centrum spelletjes en puzzels. Hebt u thuis nog 
iets in de kast staan dat wel weg mag, neem 
het dan mee naar een Gezamenlijke Viering in 
het Witte Kerkje in Terheijden. Annette 
Houtekamer en Inge Berendsen nemen het 
graag in ontvangst. 
 
 

 

  
 

Koffieochtend    
 vrijdag 21 oktober  

 

 
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. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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  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 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
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 
 
 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 

 

Schrijven tegen 
onrecht  

 

Amnesty-schrijfochtenden 
 

dinsdagmorgen 18 oktober  
Witte Kerkje 

inlopen van 10.00 
 

Er is koffie en thee met iets lekkers en de 
brieven en groetenkaarten liggen op u te 
wachten! 
 

 
In oktober zetten we ons in voor De Duits-
Iraanse politiek activist Jamshid Sharmahd die 
in Iran de doodstraf kan krijgen na een uiterst 
oneerlijk proces. Sharmahd wordt sinds juli 
2020 vastgehouden op een onbekende plaats, 
zonder contact met een advocaat. Hij mocht 
onlangs met zijn familie bellen. Hij vertelde dat 
hij gemarteld werd en in een kleine cel zit  
 
opgesloten waar hij nog geen twee stappen 
kan zetten. Jahmad maakte een website voor 
de oppositiegroep Kingdom Assembly of Iran. 
Daarop stonden berichten over aanvallen met 
explosieven in Iran, waarvoor de groep zegt 
verantwoordelijk te zijn. Jahmad ontkent dat 
hij iets met de explosies te maken heeft.  
 
De 22-jarige Chileense psychologiestudent 
Gustavo Gatica is de tweede persoon voor wie 
we zullen schrijven. Hij nam eind 2019 deel 
aan massaprotesten. De oproerpolitie 
gebruikte rubberen kogels om de 
demonstranten uiteen te drijven. Een regen 
van kogels trof Gustavo in zijn gezicht. Hij 
raakte blind aan beide ogen. Het Openbaar 
Ministerie onderzoekt momenteel de 
verantwoordelijkheid van de 
politiecommandanten voor deze 
gebeurtenissen. In september worden deze 
commandanten en andere hoge ambtenaren 
hopelijk formeel aangeklaagd. Dat zou een 
historische stap zijn op weg naar gerechtigheid 
en het afleggen van verantwoording voor 
politiegeweld.  
 
Ali Maziad uit Libanon werkte sinds 2004 met 
tussenpozen in Saudi-Arabië. In augustus 2021 
werd hij uit zijn huis in de hoofdstad Riyadh 
ontvoerd door een groep mannen in 
burgerkleding. Na drie maanden vertelde de 
Libanese ambassade in Riyadh aan Ali’s familie 
dat hij werd vastgehouden door de 
staatsveiligheidsdienst. Sindsdien ontbreekt elk 
spoor van hem. Zijn familie weet niet waarom 
hij is opgepakt en of hij nog leeft. Ali heeft 
ernstige problemen met zijn gezondheid, 
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waaronder kanker, diabetes en 
hartritmestoornissen. Voor al die ziektes en 
aandoeningen heeft hij medicijnen nodig. Ali is 
onze derde kandidaat.  
Wil je ook mee schrijven ten behoeve van 
mensen die ten onrechte zijn veroordeeld? 
Kom dan op dinsdag 18 oktober om 10.00 uur 
naar het Witte Kerkje in Terheijden. De koffie 
staat klaar en de brieven liggen op u te 
wachten. U hoeft ze alleen maar te 
ondertekenen. De leden van de Amnesty 
Werkgroep zorgen voor de rest. 
 
Inge Berendsen, 
contactpersoon Amnesty International 
Werkgroep Drimmelen 
E - ingemade@ziggo.nl 
T - 0162 - 670 500 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Ontmoetingsdag ‘Drimmelen verbindt’ 
 

Op maandagmiddag 10 oktober van 13:30 tot 
17:00 uur organiseert de werkgroep 
‘Drimmelen Verbindt’ een middag vol 
gezelligheid en leuke workshops voor alle 
inwoners van de gemeente Drimmelen in De 
Mayboom in Made. De middag staat in het 
teken van elkaar ontmoeten en kennismaken 
met het aanbod van activiteiten in Drimmelen. 
Denk daarbij aan bewegen, creativiteit, 
reflectie/zingeving en muziek. 

Vooraf aanmelden is niet nodig en de entree is 
gratis, inclusief één gratis consumptie. 

Een dag om niet te missen, hier wil je bij zijn! 
Dus zet 10 oktober in je agenda en doe 
gezellig mee. En vraag iemand om mee te 
gaan! Maar ook alleen ben je natuurlijk van 
harte welkom. 

 

Programma 
 
Vanaf 13:30 de gehele middag vrije inloop met 
een gratis consumptie.  
14:00 uur opening door wethouder 
14:00 – 17:00 uur informatiemarkt 

14.30 uur, keuze uit: 
• Koersbal: Populair balspel (binnensport).  
• Positieve Gezondheid: Sta eens even stil bij hoe 

het met je gaat. 

• Zelfredzaamheid: Hoe kun je zolang mogelijk 
zelfstandig thuis blijven wonen? 

• Handige gezondheidsapps: Handige en goede 

zorg-apps én leuke spelletjes die je gezellig 

samen met anderen online kunt spelen. 

Neem je mobiele telefoon of tablet mee!  
• 15.45 uur, keuze uit: 

• Bewegen/Geriafit: Proeverij van lenigheids-, 
balans- en krachtoefeningen.   

• Zinvol: Maak een sfeerplaat/moodboard om 
even stil te staan bij jezelf en wat er in je 
omgaat. 

• Samen: ‘Luisteren’ - Op een verrassende 
manier ervaar je hoe goed jij wel of niet 
luistert. 

 
• Je netwerk in beeld: Breng je sociale netwerk 

met behulp van een vrijwilliger in kaart en 
ga er mee aan de slag.  

• Handige gezondheidsapps: Handige en goede 
zorg-apps én leuke spelletjes die je gezellig 
samen met anderen online kunt spelen. 
Neem je mobiele telefoon of tablet mee! 

17.00 uur, sluiting 

Kijk voor meer informatie over de 
Ontmoetingsdag en de workshops op  
wijzijndrimmelen.nl > 
evenementenkalender > 10 oktober > 
Ontmoetingsdag Drimmelen Verbindt!  

Heb je vragen? Of zit je moeilijk met vervoer? 
Neem dan uiterlijk 7 oktober contact op met 
SWO Drimmelen: info@swodrimmelen.nl. Zij 
kunnen je via hun ANWB Automaatje 
Drimmelen namelijk ook helpen met vervoer.  

Je kunt ter plekke kijken aan welke 
workshop(s) je wilt deelnemen.   
Vooraf aanmelden is niet nodig/mogelijk, maar 
houd rekening met vol = vol.  

Hopelijk tot dan! 

Werkgroep Drimmelen Verbindt 

 
De werkgroep Drimmelen Verbindt bestaat uit o.a.: 
SWO Drimmelen, gemeente Drimmelen, Geriafit, 
KDOB, Theek 5, GGD West-Brabant,  Zinvol centrum 
voor levensvragen, Samenwerkende kerken en 
Surplus.  
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 SAMEN in het Witte Kerkje 
 
 
 
Maandelijkse inspiratieavonden van start 
Donderdag 15 september was de aftrap van 
maandelijkse inspiratieavonden in het Witte 
Kerkje op basis van het boek ‘Een ongewoon 
gesprek met God’ van Neale Donald Walsch.  
30 mensen waren aanwezig om met elkaar in 
gesprek te gaan, te luisteren naar muziek en 
naar wat wij, Edwin en Ben, te vertellen 
hadden over op zoek gaan naar jouw eigen 
waarheid. Want dat is de insteek van deze 
bijeenkomsten: een boek aanreiken dat kan 
bijdragen aan het vinden van antwoorden op 
jouw (levens)vragen en hierover met elkaar in 
gesprek gaan. Tegelijk vervult het de wens 
maandelijks een gezamenlijke activiteit in de 
kerk te organiseren om mensen samen te 
brengen. 
Het eerste onderwerp was: ‘waar vind ik míjn 
waarheid?’ Met als antwoord: ga naar je gevoel 
en vertrouw er op dat wat je gevoel je vertelt 
waar is. Omdat, als je er in gelooft, god tegen 
jou praat via je gevoel. Dat is wat in dit boek 
staat. En hoe ‘weet’ je dan of je gevoel klopt? 
Als je vreugde, liefde of waarheid voelt bij een 
gedachte of ervaring die je hebt, dan is het 
voor jou waar. Ongeacht wat een ander er van 
vindt. 
De reacties zijn bijzonder enthousiast en 
motiveren ons om ook de volgende keer, op 6 
oktober, weer een mooie en bijzondere avond 
te organiseren. Voel je altijd welkom om langs 
te komen, de avonden zijn los van elkaar te 
volgen. Het boek is overal verkrijgbaar, ook 
tweedehands. 
 
De volgende keer is op 6 oktober van 19:30 
uur tot 21:30 uur. Deelname is gratis. 
Aanmelden via 
welkom@sameninhetwittekerkje.nl 
 
 
 

 
Agenda SAMEN: 
  
3 oktober    Een goed gesprek 
6 oktober  Inspiratieavond ‘een 

ongewoon gesprek met God’ 
7 oktober Samen aan tafel 
14 oktober Een goed gesprek - 

ochtendgroep 
19 oktober  Een goed gesprek – jongeren 

tussen 16 en 26 (ongeveer) 
 
 
 
4 november   Samen aan tafel 
7 november  Een goed gesprek 
11 november Een goed gesprek - 

ochtendgroep 
17 november Inspiratieavond ‘een 

ongewoon gesprek met God’ 
23 november Een goed gesprek – jongeren 

tussen 16 en 26 (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 

 
Voor de maaltijd is het nodig dat u zich vooraf 
aanmeldt. Aanmelden voor de andere groepen 
is niet verplicht, wel prettig.  
 
Meer informatie: 
www.sameninhetwittekerkje.nl of  
06-52046806 (Edwin Vonk) 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Begraafplaats Lage Zwaluwe 
 
Op de begraafplaats in Lage Zwaluwe wordt regelmatig onderhoud uitgevoerd, zoals het knippen en 
snoeien van de algemene beplanting, grasmaaien en het schoonhouden van de paden. 
Er wordt geen onderhoud verricht aan de beplanting binnen de lijnen van de grafornamenten. Het 
verwijderen van verwelkte bloemen en sierbakjes dient u zelf te doen. Met het herfstseizoen weer in 
aantocht, graag uw aandacht hiervoor zodat deze zaken niet verwaaien over de begraafplaats.   
 
Kleine boompjes als grafornament raden we ten sterkste af vanwege wortelvorming en grote kans op 
beschadiging van omliggende graven. Al ze er staan en u kunt ze niet meer verwijderen, meld het 
dan aan ons zodat we u kunnen assisteren. 
 
Verlopen grafrust 2021. 
Eind 2021 is de rusttijd van een aantal gereserveerde graven verlopen en als begraafplaatsbeheerder 
hebben we een aantal rechthebbenden van graven kunnen informeren. 
Verlopen grafrust kan per grafnummer worden verlengd voor een periode van 5 jaar of langer. 
Indien niet wordt gekozen voor verlenging van de grafrust of indien we de rechthebbenden niet 
kunnen traceren dan vervallen alle rechten op het graf conform het reglement van de begraafplaats.  
Het reglement van de begraafplaats kunt U vinden op de website: 
http://www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl/begraafplaats/reglementbeheer begraafplaats  
Voor meer informatie kunt u mij een mail sturen of mobiel bellen.  
 
De beheerder van de begraafplaats zoekt de rechthebbenden van de volgende graven: 
 
grafnummer voornaam  familienaam      geboren          overleden 
A41 Cornelis  Dudok 4-2-1906 21-10-1981 

A41 
Hendrika 
Johanna  Kanters 

30-3-1908 24-10-1999 

C53 Jacob  Polak 23-2-1891 23-8-1962 

C53 Elisabeth de Graaf 21-7-1895 23-11-1992 

F01 Francisca  Polak 12-9-1907 8-4-1987 

F01 Jan van den Berg 6-2-1903 17-6-2001 

F17 Pieter  Polak 4-1-1949 23-3-1989 

F19 Jan Pieter  Heil 9-2-1917 19-5-1989 

F24 Jacobus Magiel de Graaf 22-3-1916 8-9-1989 

F34 Cornelis Willem van der Stelt 24-9-1923 20-9-1990 

F34 Anna  Polak 1-6-1922 5-6-1991 

F43 Hendrik  Wagenaar 15-7-1909 17-12-1991 

F82 Hendrik van der Ham 21-5-1939 22-2-1998 

G05 Piet den Rooijen 21-6-1922 4-5-2000 

G07 Pieter  Dubbelman 14-11-1931 29-7-2000 

G12 Frans Johannes van Vlaanderen 23-9-1946 27-3-2001 

G13 Arie Marinus  Mol 30-11-1931 18-6-2001 

G14 Johannes den Engelse 8-6-1928 3-7-2001 

G16 Adriaan Adam  Broere 12-12-1944 19-10-2001 
 
Langs deze weg verzoeken we U om in contact te treden met de beheerder van de begraafplaats: 
 
Leen ten Napel 
 
Leen.tennapel@gmail.com of 0651487736 
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Stichting Vrienden van DHAN 
 
Deze maand weinig tekst, maar des te meer 
foto’s. Omdat zoals het spreekwoord luidt: ‘een 
beeld meer zegt dan duizend woorden’. Aan u 
om uzelf een beeld te vormen over de realiteit 
in de dorpen waar DHAN werkt en het belang 
van uw steun aan dit werk. 
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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 
 

 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  
 
 
 
Rommelmarkt zaterdag 15 oktober in 
het Witte Kerkje Terheijden 
   
Dit  jaar houden we de rommelmarkt op 
zaterdag 15 oktober van 10 tot 16 uur in het 
kerkje aan de Hoofdstraat 1 te Terheijden. 
De opbrengst komt ten goede aan het 
onderhoud van het monumentale kerkje zodat 
dit voor ons dorp Terheijden en onze 
protestantse gemeente behouden kan blijven. 
 
Wilt u spullen voor de verkoop op onze 
rommelmarkt geven dan zijn we daar blij mee. 
Geen kleding en groot meubilair. Het zou fijn 
zijn wanneer u zelf uw spullen komt afgeven 
bij het kerkje. Op woensdag 12 oktober en 
donderdag 13 oktober is het kerkje daartoe 
geopend tussen 16 en 20 uur.  
Wilt u de spullen binnen afgeven en ze niet 
voor de deur of het hek zetten. U kunt ze ook 
door ons op laten halen, maar alleen in 
Terheijden. Vanaf 7 oktober kunt u daarvoor 
één van onderstaande personen bellen of een  
e-mail sturen. 
 
Koen Biesiot             06-16970402  
biesiot2@planet.nl 
Wim Mooijekind   06-24414643  
secretaris@wittekerkjeterheijden.nl 
 
Kijkt u voor alle andere activiteiten, zoals de 
nieuwe serie theeconcerten en singer-
songwriter-concerten in de wintermaanden op 
www.wittekerkjeterheijden.nl. 
 
Witte Kerkje Terheijden  -  Ongelooflijk wat er 
kan ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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      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 
Agaath Kaasschieter. 
 

 
 
La Traviata 
  
21 jaar oud was ik en voor het eerst zonder 
mijn ouders op vakantie, samen met twee 
collega's en mijn oudste zus. In een NSU naar 
Italië, tent mee. Dat zouden beslist 3 weken 
gezelligheid worden. En inderdaad, het werden 
mooie weken.  
Mijn collega's hadden maanden van tevoren al 
het idee geopperd om naar de opera te gaan 
en ik vond dat maar niets, maar hield mijn 
mond (zoals ik toen nog vaak deed).  
 
Kaartjes werden gekocht voor La Traviata van 
Giuseppe Verdi in de Arena van Verona. 
Het enige wat ik van operamuziek had gehoord 
was af en toe een aria, meestal een sopraan-
aria, op een oude transistorradio, met een heel 
andere geluidskwaliteit dan tegenwoordig, en 
dan de opmerking van mijn vader erbij: "Dit is 
mooi".  
Mijn overtuiging was dat in opera’s sopranen 
met lange uithalen zongen, luid en schel, zodat 
het pijn aan je oren deed. Dus .... operamuziek 
was (vond ik) verschrikkelijk.  
 
In Verona stonden we al vroeg in de middag in 
de brandende zon voor de Arena, bijna 
vooraan, mijn collega was al vaker geweest en 
wist dat je anders geen kans had een 
behoorlijk plekje op de stenen trappen te 
vinden. Een enorme massa mensen stond heel 
geduldig te wachten.  

Toen we er na uren in mochten was het binnen 
enkele seconden een complete chaos. We 
werden opzij geduwd en iedereen stormde 
naar binnen, maar gelukkig vonden we een 
plek met zijn vieren naast elkaar. Door 
anderen werden we gewaarschuwd om niet 
meer op te staan, want anders zou je direct je 
plaats weer kwijt zijn.  
 
Tegen dat het donker werd begon de opera in 
de open lucht, met natuurgeluiden en een 
maan, die zich langzaam boven het podium 
met het imposante decor leek te verplaatsen.  
De hele avond was ik volledig in de ban van 
Violetta en Alfredo en het hele spektakel 
eromheen, zo schitterend, om nooit te 
vergeten.  
De liefde voor de opera was geboren  ......... 
dacht ik.  
Thuisgekomen kocht ik gelijk de LP met 'mijn' 
opera erop, de goedkoopste, want de noten 
waren op iedere plaat toch hetzelfde, heel 
naïef gedacht natuurlijk. 
De alt was niet om aan te horen, een echte 
afknapper, waardoor de muziek van La 
Traviata thuis het einde nooit heeft gehaald.  
 
Ik moet me er nog steeds toe zetten om af en 
toe een stukje opera te luisteren en als ik 
eerlijk ben vind ik het dan vaak toch best 
mooi.  
Mijn favoriete genre is het nog steeds niet, 
maar verder is het met mij en de muziek wel 
goed gekomen. 
 
Agaath Kaasschieter 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
COLOFON 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten: 
Lage Zwaluwe en Terheijden – Wagenberg 

Het kerkblad verschijnt 11x per jaar 
 
 

Kopij novembernummer 2022 inleveren vóór 20 oktober 2022 
bij de redactie - zie pagina 2 

 
 
 
 


