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  Van de redactie 
 

 

November; een maand vol droefheid met een dag als Allerzielen en de zondagen van de voleinding 
waarop we de mensen herdenken die we hebben liefgehad en die ons in de dood zijn voorgegaan. 
November is echter ook een maand van lichtjes. In huis steken we de kaarsje weer aan omdat het ’s 
avonds vroeg donker is en we het gezellig willen maken. Op 11 maart is het Sint Maarten en in 
sommige delen van ons land gaan kinderen dan met hun lampions langs de huizen en tenslotte 
begint op 27 november de Advent; bij uitstek de tijd van licht en verwachting waarin wij ons 
voorbereiden op de geboorte van het Kind. Niet voor niets heet de Adventsactie van Kerk-in-Actie 
‘Geef Licht’! Overal ter wereld maken kinderen mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Wij 
gunnen hen een lichter leven. Doet u mee? 
 
 

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 06 november 2022 
 

 
Zondag der gedachtenis 
Herdenken van de overledenen uit Terheijden-
Wagenberg 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden – Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: KIA – Zending: Zambia 
 

 

Zondag 13 november 2022 
 

 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. W. Bisschop 
 
Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: mw. ds. M. Meijer uit Wagenberg  
Diaconiecollecte: Annahuis Breda 
 

 

Zondag 20 november 2022 
 

 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Herdenken van de overledenen uit Lage 
Zwaluwe 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Amnesty International 
werkgroep Drimmelen 
 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 
 
 
 

 

Zondag 27 november 2022 
 

 
Eerste zondag van de Advent 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. G. van de Weerd 
    uit Geertruidenberg 
 
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: ds. S. Nieuwenhuizen uit 
Oosterhout 
Diaconiecollecte:Voedselbank Made  
 

 

Zondag 04 december 2022 
 

 
Tweede zondag van de Advent 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: drs. B. Hendriksen uit Chaam 
m.m.v. Cantara, o.l.v. Mw. R. Bansberg 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: KIA – Kinderen in de Knel, 
dichtbij en ver weg. 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 

 
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 06 november 2022 
18.30 uur: dhr. E.M.C. Orie 
De collecte is voor de kerkvoogdij 
 

 
Zondag 27 november 2022 
18.30 uur: dhr. P.A. Kraak    
De collecte is voor de KIA- Najaarszending 
 
 

 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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     Ter overweging 
 
Als je van iemand houdt… 
Als je van iemand houdt en je bent door de 
dood van elkaar gescheiden, dan is er op de 
wereld niets en niemand, die de leegte van 
afwezigheid kan vullen. Probeer het maar niet, 
want het zal je nooit lukken.  
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen. 
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote 
troost, want zolang de leegte werkelijk leeg 
blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden. 
Zeg niet: ‘God zal de leegte vullen’, want -
geloof me- dat doet Hij niet. Integendeel: Hij 
houdt de leegte leeg en helpt ons om zo de 
vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren, 
zij het ook in pijn. 
 
Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te 
moeilijker is het afscheid. Maar dankbaarheid 
zal de pijn der herinnering veranderen in stille 
vreugde. 
 
De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn 
in het vlees, maar een kostbaar geschenk, dat 
je met je meedraagt. Zorg dat je niet altijd 
blijft graven in je herinneringen, maar doe dat 
van tijd tot tijd.  
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet 
aldoor, maar alleen op bijzondere ogenblikken. 
 
Buiten die ogenblikken is het een verborgen 
schat, een veilig bezit. Dus, droog je tranen en 
huil niet, als je van me houdt. 
 
Dietrich Bonhoeffer 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
   
 
 
 

Bij de kerkdiensten 
 

Namen noemen in Gods Licht 
De diensten van 6 en 20 november staan in 
het teken van het gedenken van de 
overledenen. Op 6 november in Terheijden en 
op de 20e in Lage Zwaluwe. In deze diensten 
zullen we namen noemen van hen die in onze 
gemeenten overleden zijn. De lezingen zijn 
(even anders dan vermeld in het vorige 
nummer van De Verbinding) Openbaring 7: 1 – 
4; 9 – 17 en Mattheüs 5: 1 – 12. In beide 
lezingen worden groepen mensen in Gods Licht 
geplaatst, een bijzondere vermelding omdat er 
voor hen troost en recht is. Daarmee 
verwoorden deze lezingen een diep verlangen 
dat in mensen leeft naar een geheeld leven.  

De diensten in Terheijden en in Lage Zwaluwe 
zullen gezamenlijke diensten zijn. De opzet van 
de diensten lijkt op elkaar maar is niet precies 
hetzelfde. Tijdens de dienst op 20 november in 
Lage Zwaluwe zal de cantorij meedoen. In 
Lage Zwaluwe worden stenen met de namen 
meegegeven, in Terheijden wordt een roos bij 
de kaars gezet. 
In deze diensten om te gedenken steken we 
kaarsen aan voor mensen die we verloren 
hebben aan de dood. Naast de kaarsen die bij 
het noemen van de personen worden 
aangestoken, zullen we ook ruimte bieden aan 
ieder die een licht wil aansteken bij de 
herinnering aan iemand die er niet meer is. 
Concreet zal dat zo zijn dat we eerst de namen 
noemen van hen die overleden zijn in het 
afgelopen kerkelijk jaar, daarna één licht 
aansteken voor allen die in de wereld 
overleden zijn en daarna alle aanwezigen de 
gelegenheid geven om naar voren te komen en 
zelf een kaars(-je) aan  te steken. Daarom 
vragen we u om niet voorafgaand aan de 
dienst al kaarsen aan te steken. Die 
gelegenheid komt tijdens de dienst zelf.  
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 

Aandacht voor elkaar  
 
We proberen zo goed mogelijk in beeld te 
hebben wie in onze gemeente ondersteuning 
nodig kunnen hebben. Onze gedachten en 
gebeden gaan naar hen die moeilijke tijden 
doormaken. Velen zijn bij ons bekend, maar 
het kan ook zijn dat je mensen weet die wat 
aandacht kunnen gebruiken. Geef ons dan een 
seintje. Soms denken mensen, ach die zal het 
wel horen, maar dan komt het toch niet aan. 
Dan is het goed om zelf even een berichtje te 
sturen zodat je zeker weet dat het aankomt. 
We wensen je veel sterkte toe en God nabij als 
je het moeilijk hebt. 
Binnen onze gemeente zijn er ook mensen die 
jubilea vieren en kroonjaren meemaken. Hen 
feliciteren wij van harte. Ook hier geldt: vaak 
hebben we mensen in beeld, maar soms kan 
het even duren of hebben we het minder goed 
in beeld dan verwacht. Als je ons mist of 
graag ziet, laat het even weten. Dat helpt ons 
om onze aandacht goed te geven en goed te 
verdelen. Een hartelijke groet en zegen aan 
jullie allen! 
 
Namens de ouderlingen en pastoraal werkers, 
ds. Marijn Gilhuis 
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Wie we missen 
Als alles duister is, ontsteek dan een licht dat 
nooit meer dooft. 
 
Wanneer ze door de kamer loopt, kijkt ze naar 
de stoel waar hij altijd zat. Dat gaat vanzelf. 
En als haar ogen langs de stoel gaan, komt er 
in een fractie van een seconde die zin, dat 
gevoel in haar op:  ‘Ach Anton, wat mis ik je!’  
Het heftige verdriet is tot rust gekomen en ze 
dekt de tafel ook niet meer ‘per ongeluk’ voor 
hem. Dat was in het begin, toen Anton net 
overleden was, anders. Toen werd ze 
regelmatig overspoeld door een storm aan 
gevoelens. Het was niet één emotie, maar een 
chaos van verschillende emoties, alles door 
elkaar heen. Ze voelde zich lamgeslagen en 
vroeg zich wel eens af of dat normaal was. 
Normaal of niet – dat deed er eigenlijk niet toe 
– het overkwam haar. De concentratie 
opbrengen om een boek te lezen of de krant, 
ho maar.  
Nu de storm was gaan liggen kon ze zich 
langzaamaan herpakken. Het gemis sneed niet 
meer zo in haar ziel. Anton ging meer in haar 
gedachten mee, als een maatje dat ze in 
gedachten meedroeg. De gedachte aan hem 
troostte tegelijk. Vreemd was dat. Verdriet en 
troost, een lach en een traan. Soms kon ze 
versteld staan van zichzelf, als ze langer dan 
een paar uur zonder dat hevige gemis kon 
doorbrengen.  
Ze merkte ook dat haar geloof kalmer werd. 
Kon ze het eerder uitroepen naar boven toe, de 
vragen de hemel in slingeren, nu was het meer 
verwijlen bij God. Ze ging dan op de bank 
zitten, kaarsje aan, rustige muziek, en ze 
probeerde met haar gedachten en gevoel bij 
God te zijn. Het gebed werd een gesprek met 
God. Zo nu en dan kwam de onrust terug, 
werd het rustige moment opgeschud door 
vragen en een gevoel van onrecht. Ze kon dan 
de wereld zonder Anton maar moeilijk 
begrijpen. ‘Hoe kon dat nou?’, dacht ze dan, en 
ze vroeg ‘God waar ben je?’. En dan was er 
wat later weer die rust, in de stilte van de 
huiskamer terwijl ze staarde naar de het lichtje 
op tafel en met een schuine blik keek naar de 
foto van Anton (hij stond er mooi op!).  
Annie ontdekte gaandeweg dat de wereld 
zonder haar geliefde een andere wereld was. 
Ze had het gevoel dat ze alles opnieuw moest 
leren, het leven opnieuw moest leren leven. 

Alles was anders geworden. Een weekend 
zonder Anton, hoe doe je dat? Een bezoek aan 
de kinderen of aan vrienden zonder Anton, hoe 
pak je dat aan? De dag doorkomen… Bij dit 
besef moest ze zelfs even glimlachen want ze 
dacht aan hoe ze als jonge vrouw ooit het 
leven begon te ontdekken. Het was alsof ze 
opnieuw moest beginnen, maar dan anders. 
Hoe zouden anderen dat doen? Al die mensen 
die ook een geliefde hadden verloren, een kind 
of een vriendin. Zouden zij dit ook allemaal 
moeten doorstaan? Ze had in gesprekken met 
sommige mensen die ook iemand hadden 
verloren ontdekt dat haar verhaal leek op die 
van hen. Maar er waren ook duidelijke 
verschillen. Er was herkenning maar ieders 
gemis had een eigen kleur en toon. Een eigen 
vingerafdruk van je verdriet. Ze kende het 
landschap van het verdriet, maar het was wel 
háár landschap. De verhalen van anderen 
hielpen haar om delen van het landschap te 
herkennen, en dat voelde minder alleen. 
Tegelijk moest ze wel haar weg daarin vinden 
en dat was soms lastig. Fijn was het dan als er 
mensen waren die haar verhaal hoorden. 
Met een vaste regelmaat waren er van die 
dagen die haar bepaalden bij het gemis van 
Anton. Ze hechtte aan de terugkerende feest- 
en verjaardagen, al vond ze die ook lastig. Het 
gemis was dan nadrukkelijk aanwezig. 
‘Iedereen’ was er, maar Anton niet. Dan nam 
ze hem mee in gedachten. Stak een lichtje aan 
thuis, zocht een moment voor zichzelf en 
Anton. Ja, dat licht dat was het wel, telkens 
weer. Een klein symbool, maar zo belangrijk 
voor haar. Dat licht verbond in haar zaken en 
mensen die waardevol waren. Het was alsof zij 
en Anton en God en al die andere lichtjes die 
mensen aanstaken bij elkaar kwamen. Alle 
grenzen vielen weg en ze voelde zich 
opgenomen in een wereld die groter was dan 
haar huiskamer, een wereld van liefde waar 
haar tranen gezien werden.   
 
Ds. Marijn Gilhuis 

 
Als de rouw blijft en ze je tegenhoudt 
 
Ik hoor nog de verbazing in de stem van 
Albert, toen hij vertelde dat een jaar na het 
overlijden van z’n vrouw, zijn broer hem vroeg 
of het nu na een jaar nog niet over was. Het 
was dan ‘t verdriet over zijn verloren partner. 
Hoe zou het over kunnen zijn? En wat denkt 
die broer wel? Rouw is niet een koekje dat je 
zomaar verteert en dat dan opeens op is. Nee, 
verdriet om het verlies van een dierbare kent 
vele kleuren en varianten, het verloopt voor 
iedereen weer net wat anders. Er zijn allerlei 
modellen en schema’s van hoe rouw zou 
moeten verlopen. Deze theorieën zijn aardig 
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om enige orde te geven aan het soms 
chaotische landschap van rouw, maar ieder 
ervaart het weer net even anders. Verlies is als 
een steen die valt in een vijver. De rimpelingen 
in het water maken steeds bredere golven en 
rimpelingen, al zie je niet eens meer waar de 
steen precies in het water viel. Nee, rouw om 
verlies lijkt soms tot rust te komen om opeens 
weer op te vlammen door een lied, een geur, 
een ontmoeting, een vraag van iemand. Het 
kan je zomaar op de nek springen. Gelukkig 
wie rouw herkent en weet wat hij of zij ermee 
kan doen. Wie niet meer (zo) schrikt van het 
gemis of het verlies en weer het leven, dat zo 
anders is geworden, kan hervatten.  
Soms gaat het gemis ondergronds of je houdt 
het verborgen in een innerlijk laatje waarvan je 
niet eens meer weet waar het sleuteltje ligt. 
Ergens voel je dat er iets is, maar je kan er 
geen vinger achter krijgen. Het verlies wordt 
iets wat je gaat hinderen of zwaar gaat wegen. 
Om het anders te zeggen: de gevoelens rond 
het verlies stromen niet meer, maar zijn als 
stilstaand water. Als je er niets mee doet, kan 
het een tijd prima gaan, totdat er iets gebeurt 
dat je uitnodigt om er toch aan te gaan 
denken, om te verkennen wat er nou was 
rondom dat verlies. Je merkt dat je het moe 
bent om de storm die dreigt los te komen in te 
houden. Want wat gaat er gebeuren als je 
aandacht geeft aan je verdriet en gemis?  
Albert had de moed opgevat om, na een goed 
jaar, aandacht te besteden aan het verlies van 
zijn geliefde. Hij had op de automatische piloot 
gevaren. Gelukkig had hij die, want de zorg 
voor de kinderen vroeg alle aandacht (ook 
andere zaken kunnen je weghouden van het 
doorleven van verlies), maar nu wilde hij er 
niet meer omheen. Voor hem was dit het 
goede moment. En helemaal over zou het nooit 
gaan, omdat verlies en rouw zich niet in 
schema’s lieten persen.  
Als het gaat om rouw die stil is komen te 
liggen, is voor mij een wat praktische aanpak 
soms verhelderend: als je er last van hebt, als 
het gemis je dwars zit, dan zou het goed 
kunnen zijn om er aandacht aan te besteden. 
Weet je wanneer het je dwars zit? Als je 
bijvoorbeeld slecht slaapt, wakker schrikt, 
steeds maar blijft denken aan vroeger en het 
niet lukt om nog vooruit te kijken, als je vaker 
boos en geïrriteerd bent, als je somber bent en 
die stemming maar niet over gaat, als … als je 
er last van hebt. Ga dan na of iets je dwars zit, 
als verdriet diep in jou zich roert, eruit wil 
maar je het niet gezegd krijgt en de tranen 
terugduwt. Het voordeel van aandacht hieraan 
geven is dat je jezelf leert kennen in hoe je 
met verlies en gemis omgaat, hoe rouwen bij 
jou werkt. Dat kan zinvol zijn omdat rouw 
eigenlijk nooit helemaal verdwijnt. Het gaat 

met je mee en soms steekt het de kop op bij 
bepaalde momenten door het leven heen. Je 
leeft immers verder zonder die ene persoon. 
En bij iedere fase in je leven zul je je afvragen: 
hoe is het nu zonder die persoon? Hoe zou het 
zijn met hem, haar? Het gemis wordt dan weer 
even wakker en soms zul je er meer last van 
hebben dan anders. Als je weet hoe het bij je 
werkt, dan hoef je er niet bang voor te zijn, 
maar dan kun je het herkennen en zeggen: 
‘Hé, je bent er weer? Kom er maar even bij, ik 
maak ruimte voor je.’ Als je het gemis dan de 
nodige aandacht hebt gegeven kun je je 
aandacht daarna aan andere zaken geven. En 
ja, het is makkelijker zo opgeschreven dan 
doorleefd. Maar ik hoop wel dat het zo kan 
gaan als je dit herkent. 
Komende tijd zal er ruimte zijn in onze 
diensten om mensen te gedenken die 
overleden zijn. Het geloof kan je daarbij tot 
steun zijn. Maar het kan ook vastgelopen zijn 
omdat je verlies en verdriet niet kan rijmen 
met God en zijn beloften van liefde en troost. 
Het is goed om ook aan deze gevoelens ruimte 
te geven. Omdat geloven vaak met ons 
gemoed meebeweegt. We geloven immers 
zoals we in elkaar zitten. De spannende vraag 
is: hoe ga ik ermee om? Dat is vaak het begin 
van een weg, een soms lastige weg, naar meer 
innerlijke ruimte. Dat kan je goed doen.  
Albert vond die ruimte, anderen weer niet. Hoe 
je weg ook gaat, ik hoop dat er – net als bij de 
diensten – lichten zullen zijn op je weg, die je 
laten zien: God gaat met je mee (ook al 
voelt ’t soms niet zo).  
 
Ds. Marijn Gilhuis   
 
 
 
 
Meer lezen over verlies en rouw? 
Meer lezen over verlies en rouw? Er zijn veel 
boeken over geschreven. Manu Keirse zijn 
boek ‘Helpen bij verlies en verdriet’ is 
gerenommeerd en goed leesbaar; Marinus van 
de Berg heeft veel over rouw en verlies 
geschreven, ook veel gedichten en gebeden. 
‘Natriltijd’ van Riet Fiddelaers - Jaspers is een 
aanrader als het verlies iets langer achter je 
ligt (eerder heb ik daar in De Verbinding over 
geschreven). Daarnaast zijn er natuurlijk veel 
TV programma’s die dood, rouw en verlies als 
thema hebben. Dit kunnen ook goede 
opstappen zijn om met anderen het gesprek 
aan te gaan. En mocht je hierover eens wat 
van gedachten en gevoelens willen wisselen, 
aarzel niet te bellen, mailen of anderszins een 
berichtje te sturen.  
 
ds. Marijn Gilhuis 
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Uit de pastorie 
 

  
 

Ogen die mij zien 
 
Ogen die mij zoeken. 
volgen – tot hoever. 
 
Ik ga een bocht om 
waar geen licht komt 
 
geen hand mij vastgrijpt 
geen oor mijn stem herkent 
 
geen stem mij groet 
geen naam mij past 
 
tot waar geen mens is 
tot waar geen god is.  
 
Ogen die mij zien 
die mij aanzien, daar. 
 
Huub Oosterhuis  
uit: Ogen die mij zoeken, Kampen 2005 
 
Dit gedicht van Huub Oosterhuis ‘draag’ ik al 
lange tijd bij me. Als ik me iets zou kunnen 
voorstellen van doodgaan of dood zijn, dan zo 
iets, die beweging van uit het zicht raken van 
de mensen dichtbij. Als ik zo uit het zicht ben 
van de levenden dan, ook al voelt het even 
godverlaten, dan kom ik in het zicht van de 
levende God. En dan zijn daar, hoe ver weg ik 
ook ben, de ogen van de Eeuwige die mij 
aanzien. Schitterend troostend, want op het 
moment dat ik word gezien, word ik weer 
levend, hoe doods ik ook was.  
 
Sytze de Vries heeft een litanie geschreven 
waar het beeld van leven in het licht van Gods 
ogen een grote rol speelt. Hier niet alleen in 
een wereld voorbij onze werkelijkheid, maar 
waarin God gevraagd wordt naar ons om te 
zien in Zijn/Haar Licht. Het gedenken van de 
namen is onlosmakelijk verbonden met ons 
leven hier en nu. 
 
Litanieën (1) Koester de namen 
 
Koester de namen 
die wij hier gedenken: 
dat zij geborgen zijn 
in uw genade, 
dat zij gekend zijn 
bij U en bij ons. 
 

LAAT DE ZON VAN UW AANGEZICHT 
OVER ONS OPGAAN! 
ZEGEN ONS ALLEN 
MET HET LICHT VAN UW OGEN! 
 
Zie met ontferming 
naar onze aarde. 
Houd in uw hoede  
wie haar bewonen. 
Houd ons omsloten, 
thuis in uw zegen. 
 
LAAT DE ZON VAN UW AANGEZICHT 
OVER ONS OPGAAN! 
ZEGEN ONS ALLEN 
MET HET LICHT VAN UW OGEN! 
 
(uit: Bij gelegenheid, deel 2, Zoetermeer 
2005) 
 
Ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 
 
 
Ondersteuning door ds. W. Bisschop 
 
Ds. Wim Bisschop uit Breda heeft aangeboden 
om ons gedurende de tijd dat onze gemeenten 
op zoek zijn naar een pastoraal werker te 
ondersteunen. We nemen dit aanbod graag 
aan.   
 
Deze ondersteuning zal bestaan uit:  
- invallen als er taken zijn waar ds. Marijn 
Gilhuis op dat moment niet aan toe kan 
komen.  
- Indien nodig meedoen met het leiden van de 
gesprekken met gemeenteleden in het kader 
van het samengaan van beide gemeenten. Met 
de werkgroep samenwerking zijn we daarvoor 
een rooster aan het maken.  
- Verzorgen van enkele avonden in het kader 
van vorming en toerusting. We denken aan 
thema’s die ook buiten het kerkelijk erf 
belangstelling kunnen opwekken. (bijvoorbeeld 
spiritualiteit en duurzaamheid) 
- af en toe schrijven voor De Verbinding 
 
 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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     Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 11 oktober 2022 
 
Na het welkom van Helma Orie beginnen we 
zoals gebruikelijk met bezinning. Marijn Gilhuis 
heeft de brief klaar vanuit de kerken binnen de 
Gemeente Drimmelen om steun te bieden bij 
de opvang van vluchtelingen. De vraag 
vanavond is hoe dat we er in staan. Wat maakt 
het in ons los? Hoe reageren we als de 
gemeente onze hulp concreet in roept? We 
belanden al snel in het opsommen van 
praktische belemmeringen (geen douches in 
Ons Belang, vluchtelingen willen niet naar een  
dorp, hoe garanderen we enige privacy). We 
nemen de vragen van Marijn mee naar huis: 
als de vraag komt zullen we onze hulp, in 
welke vorm dan ook, moeten bieden. 
 
Na het bespreken van de notulen, actielijst en 
jaarplanning komen de volgende zaken aan de 
orde: 
- Plan voor het peilen van gemeenteleden 
m.b.t. de verdere samenwerking. Als vorm 
wordt gedacht aan “groothuisbezoek”-achtige 
bijeenkomsten. A.d.h.v. gespreksvragen wordt 
ingegaan op het om en om kerken en andere 
vormen om de contacten aan te halen.   
- Voortgang sollicitatie kerkelijk werker 
(verderop in het kerkblad meer) 
- Gehouden en komende kerkdiensten 
- Kerk in het dorp 
- Ronde langs predikant, ouderlingen, 
diakenen en kerkrentmeesters. 
 
Greet sluit af met het gedicht “De moerbijen 
ruisten” van Nicolaas Beets. 
 
Namens de gezamenlijke kerkenraad. 
Kees Groeneveld 
Scriba Lage Zwaluwe 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Geef en Neem Kastjes. 
In het voorjaar vatte de gezamenlijke diaconie, 
in samenspraak met de kerkenraden, het plan 
op om ook in onze protestantse gemeenten 
een Geef en Neem Kastje te plaatsen. In zo’n 
kastje kan iedereen houdbaar voedsel maar 
bijvoorbeeld ook waspoeder of verzorgings-
producten plaatsen. Mensen die geen of weinig 
geld hebben kunnen deze spullen dan 
meenemen voor eigen gebruik. Onderzoek 
wees uit dat zo’n kastje in Terheijden 

eventueel zou kunnen staan aan het einde van 
het pad langs ons Witte Kerkje. In Lage 
Zwaluwe was eigenlijk geen geschikte plek 
voorhanden.  
Inmiddels waren er meer mensen met 
hetzelfde idee, en deze zomer verschenen er 
dankzij een crowdfundactie van een particulier 
drie kastjes bij de R.K. kerken in de Vijf 
Heiligen Parochie in de gemeente Drimmelen. 
Eén kastje hangt aan de H. Antonius Abt kerk 
in Terheijden, één hangt bij de pastorie in 
Made en de derde is geplaatste bij de H. 
Gummaruskerk in Wagenberg.  
De gezamenlijke diaconie heeft het kastjes-
plan verder dan ook niet uitgevoerd, te meer 
omdat er nu ook een kast staat bij de Jumbo in 
Lage Zwaluwe en het tweede kastje in Made 
staat daar bij de protestantse kerk. Hier staat 
zelfs een rek met kistjes appels en noten en 
een enkele pompoen! 
Nu u hiervan op de hoogte bent nodigen wij u 
van harte uit om gebruik te maken van deze 
Geef en Neem-kastjes. Kijk eens rond in uw 
keukenkast of -la en hou die kastjes gevuld, 
zodat iemand die niet weet hoe hij of zij ’s 
avonds een maaltijd voor de kinderen in elkaar 
moet draaien daarvoor de ingredienten uit zo’n 
kastje kan halen. Geloof me; het is echt nodig! 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Symbolisch Bloemschikken 
Zowel in Lage Zwaluwe als in Terheijden zullen 
we tijdens de Adventstijd onze kerken weer 
versieren met een symbolische schikking. 
Tijdens zo’n periode van enkele weken 
beginnen we eenvoudig en gaandeweg wordt 
zo’n schikking voller en kleurrijker. Alles wat in 
de loop van de weken wordt toegevoegd heeft 
een betekenis. Waarom gebruiken we juist die 
bloemen of dat groen, of die symbolen? 
In Lage Zwaluwe zorgt Siets Baggerman met 
haar team voor deze schikkig en in Terheijden 
doet Inge Berendsen dat. Op zaterdag 26 
november om 14.00 uur is Inge in het Witte 
Kerkje aanwezig om de schikking voor die 
eerste zondag van de Advent te maken. Vindt 
u het leuk om daaraan mee te helpen en 
inzicht te krijgen in het opbouwen van een 
liturgische schikking, dan bent u van harte 
welkom. Aanmelden is niet nodig. 
 
In het voorjaar van 2023 maken we tijdens de 
Veertigdagentijd ook zo’n opbouw-schikking in 
beide kerken. Siets biedt u dan de 
mogelijkheid om ook in Lage Zwaluwe mee te 
beleven hoe dat in zijn werk gaat. Daarover 
leest u tegen die tijd meer in De Verbinding. 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Een veilige haven voor mensen uit 
Oekraïne 
 
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het principebesluit genomen om in de 
buitenhaven van Lage Zwaluwe 144 mensen 
uit Oekraïne op te vangen. Dat zal gebeuren, 
zo is het plan, in een riviercruiseschip, van 
medio november tot 2 april 2023.  
 
Als kerk zijn we blij dat de gemeente 
Drimmelen ruimte maakt om vluchtelingen op 
te vangen. Drimmelen hoort tot de laatste 7 
gemeenten (van de 350) in ons land die nog 
geen vluchtelingen hebben opgevangen.  
Het gesprek met de omwonenden is in volle 
gang. Donderdag 20 oktober was ik bij het 
tweede informatiemoment waarop de burge-
meester over het plan in gesprek ging met 
belangstellenden. Tijdens deze avond heb ik 
namens onze kerken gezegd dat we graag 
meedenken over de opvang van deze mensen 
uit Oekraïne. Daarnaast heb ik gezegd dat ik 
benieuwd ben hoe we de opvang een zaak 
kunnen laten zijn van alle dorpen in de 
gemeente Drimmelen, en niet alleen van Lage 
Zwaluwe, zodat we met z’n allen deze 
verantwoordelijkheid dragen.  
 
Een groep omwonenden had bezwaren die 
vooral gericht waren op de impact van zo’n 
schip en de faciliteiten die daarbij nodig zijn op 
de directe omgeving en infrastructuur. Anderen 
hadden vragen over de veiligheid. Daarnaast 
werden suggesties gedaan voor andere locaties 
waar een schip zou kunnen aanleggen. Het was 
een bewogen avond, en de gemeente gaat met 
de omwonenden en de maatschappelijke 
organisaties, waaronder de kerken, om de tafel 
zitten om deze zaken te bespreken. 
 
Als gezamenlijke kerken (katholiek en 
protestants) willen we aan dit overleg meedoen 
en kijken hoe we met onze mogelijkheden bij 
kunnen dragen aan een goede en gastvrije 
opvang van deze groep mensen.  
 
Wil jij op enig moment meedoen met 
activiteiten voor de mensen uit Oekraïne, laat 
het ons dan weten. Je kunt een bericht 
daarover sturen naar de diaconie van onze 
kerken, t.a.v. Inge Berendsen: 
ingemade@ziggo.nl. 
 
Wil je meer weten over wat de burgerlijke 
gemeente doet in deze zaak, ga dan naar 
www.drimmelen.nl/oekraine. 
 
Ds. Marijn Gilhuis 
 
 

Koffie, 
koek en 
een goed 
gesprek; 
door God 
bewogen 
en met de 
wind in de 
zeilen  

 

UITNODIGING    
 
Beste gemeenteleden, 
In de afgelopen jaren hebben we elkaar steeds 
beter leren kennen. Als gemeenteleden van 
Lage Zwaluwe en Terheijden-Wagenberg 
hebben we met elkaar gevierd, gevaren, 
koffiegedronken, gewandeld, gezongen, 
gesprekken gevoerd en lief en leed gedeeld.  
 
Graag willen we met deze gezamenlijke koers, 
die zo duidelijk gevaren werd op onze 
boottocht door de Biesbosch en is voortgezet 
tijdens de startzondag op 2 oktober, doorgaan. 
 
Daarom nodigen we u/jullie uit om in de 
tweede helft van november onder het genot 
van een kop koffie met koek, hierover van 
gedachten te wisselen. We doen dit in kleine 
groepen, onder leiding van ds. Marijn Gilhuis, 
Ad Verdoorn en Nelleke ten Haaf, veelal thuis 
bij een gemeentelid, en op verschillende dagen 
en tijden, zodat iedereen gelegenheid krijgt 
deel te nemen. 
 
U kunt deelnemen op: 
dinsdag 22 november: ochtend, middag, avond 
woensdag 23 november: ochtend, middag 
vrijdag 25 november: ochtend, middag 
maandag 28 november: ochtend, middag 
dinsdag 29 november: ochtend, middag, avond 
woensdag 30 november: middag, avond 
 
Informatie over aanvangstijd en plaats volgt te 
zijner tijd. 
 
U kunt zich, tot uiterlijk dinsdag 15 november, 
opgeven bij Joke Geerse:  
jokegeerse@gmail.com of 06-23236353 
Nel Eestermans:  
peestermans.dudok@gmail.com   
Wilt u bij uw opgave een eerste en een tweede 
keus aangeven? 
 
Een hartelijke groet en van harte welkom 
namens de gezamenlijke kerkenraad en de 
commissie verbinding, 
 

Joke Geerse 
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Agenda  
 
 

 

november 2022 

3 Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

4 Samen aan tafel 17.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

7 Samen: Een goed 
gesprek 

19.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

10 Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

11 
Samen: Een goed 
gesprek, 
ochtendgroep 

19.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

14 Kerk 
schoonmaken  

9.00 
uur 

Lage Zwaluwe 

15 
Gezamenlijk 
kerkenraad 

19.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

15 
Amnesty 
International: 
start W4R Actie 

10.00 
uur 

Consistorie 
Terheijden 

17 Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

17 
Samen: 
Inspiratie-avond 

19.30 
uur 

Witte Kerkje 
Terheijden 

18 Koffie-inloop 10.00 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

23 
Samen: een goed 
gesprek, jongeren 

19.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

24 Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

26 Liturgisch 
bloemschikken 

14.00 
uur 

Witte Kerkje 
Terheijden 

 

 
 

december 2022 

1/
12 

Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

2/
12 

Samen aan tafel 
17.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

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

 
 
 
 
      Mededelingen Diaconie 
 
Zondag 6 november: De Kerk-in-Actie- 
Zendingscollecte is dan voor Zambia: 
maatjes voor weeskinderen. 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn 
ouderloos, gezinnen met kinderen onder de 18 
als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en 
oma’s voor deze kinderen, als hun ouders aan 
aids overleden. Maar als die ook overlijden 
staan veel weeskinderen er alleen voor. De 
Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken 
om naar deze kinderen om te kijken. 
Kerkleiders worden getraind en kinderen 
praktisch ondersteund. Los van de trauma’s 
van het verlies van hun ouders, staan deze 
kinderen er ook nog eens alleen voor. Het kind 
dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden 
doen, moet voor inkomen zorgen, moet de 
andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun 
eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen 
niet om schoolkosten te betalen (voor 
schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben 
ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven 
vaak in extreme armoede. Ze werken als 
dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of 
verkopen iets op straat. Meisjes belanden 
geregeld in de prostitutie.  
Door uw bijdrage aan Kerk in Actie worden 
kerkleiders getraind om naar deze kinderen om 
te kijken. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf, 
omdat men deze kinderen mijdt vanwege hun 
aids achtergrond. Inmiddels hebben kerkelijke 
vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun 
hoede genomen. Daarnaast worden 75 
kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en 
materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn 
hun gezin te runnen en een opleiding af te 
maken.  
Steun dit werk met een bijdrage op rekening 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
te Utrecht, o.v.v. kinderen Zambia (Z 009077) 
of geef aan de collecte. Hartelijk dank!  
 
Op zondag 13 november is de collecte in 
Terheijden voor het Annahuis. 
Het Annahuis is een laagdrempelige 
ontmoetingsplek in Breda. Een plek waar 
iedereen gezien wordt, waar mensen tot rust 
mogen komen en aandacht krijgen.  
Iedereen is er welkom om binnen te lopen voor 
koffie/thee, de krant, gezelligheid en een 
luisterend oor. Dit kan op maandag- en 
woensdagochtend en op dinsdagmiddag. Op 
donderdagmiddag is er het ‘inloopatelier’, waar 
mensen schilderen of op andere manieren 
creatief bezig zijn.  
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Zelf werk ik als vrijwilliger op de inloop op 
maandagochtend. Ik ben blij dat de 
gezelligheid van vóór de coronatijd terug is. Zo 
zijn er enkele vaste bezoekers terug van 
weggeweest, en kunnen mensen zelf weer een 
kop koffie of thee pakken als ze willen – ze 
hoeven niet meer ‘vastgeplakt’ te zitten op hun 
stoel.    
Twee keer per week is er na de inloopochtend 
een warme maaltijd, door vrijwilligers 
klaargemaakt. Hiervoor wordt € 3,- gevraagd, 
maar wie geen inkomen heeft, eet gratis mee - 
dat geldt de laatste tijd voor de meeste 
bezoekers die blijven eten.  
Met de winter voor de deur zullen er weer 
slaapzakken en tentjes worden gekocht voor 
bezoekers die dakloos zijn en niet in de nacht-
opvang terecht kunnen.  
De opbrengst van de collecte op 13 november 
wordt besteed aan eten, tentjes en 
slaapzakken. Uw bijdrage is zeer welkom. 
Alvast hartelijk dank! 
 
Wietske Brenters 
 
Op zondag 13 november is de collecte in de 
gezamenlijke dienst voor Amnesty 
International werkgroep Drimmelen 
Elk jaar, tussen de Internationale Dag van de 
Rechten van het Kind (20 november) en de 
Internationale Dag van de Mensenrechten (10 
december) schrijven we vanuit heel Nederland 
brieven ten behoeve van 10 mensen of 
organisaties die onze steun hard nodig hebben. 
U kunt hen helpen door te komen 
schrijven op de dinsdagen 15 november 
en 20 december van 10-12 uur in het 
Witte Kerkje in Terheijden. Alle brieven 
liggen klaar en u hoeft ze alleen maar te 
ondertekenen. De mensen van de werkgroep 
doen de rest! U kunt ook op de zondagen 
tussen 30 november en 10 december een 
pakketje brieven meenemen na de zondagse 
viering. Als u ze dan de zondag daarop weer 
teruglegt, zorgt de werkgroep voor de verdere 
verzending. Die pakketjes liggen achter in 
de kerk van Lage Zwaluwe op de 
zondagen 20 en 27 november. In 
Terheijden liggen ze achter in de kerk op 
de zondagen 27 november en 4 december. 
Voor deze mensen komen we dit jaar in 
actie:  
 
Shahnewaz Chowdury (Bangladesh): Al lange 
tijd is Shahnewaz bezorgd dat nieuwe 
projecten zoals energiecentrales in zijn 
woongebied voor milieuschade zullen zorgen. 
Toen in mei 2021 zware regens en harde wind 
voor hoge golven zorgden en huizen in zijn 
dorp vernielden, uitte Shahnewaz zijn zorgen 
op Facebook. Vervolgens werd hij gearresteerd 

en zonder rechtszaak tachtig dagen 
gevangengezet. We vragen om intrekking van 
de aanklachten.  
 
Dorgelesse Nguessan (Kameroen): Dorgelesse 
maakte zich zoveel zorgen over de groeiende 
armoede in haar land, dat ze voor het eerst 
van haar leven ging demonstreren. Ze werd 
tijdens het protest gearresteerd en door de 
autoriteiten beschuldigd van ‘rebellie, 
samenscholing en het bijwonen van 
bijeenkomsten en openbare demonstraties’. 
Een militaire rechtbank veroordeelde haar 
vervolgens tot 5 jaar gevangenisstraf terwijl ze 
niets heeft misdaan. Schrijf voor haar 
vrijlating.  
 
Luis Manuel Otero Alcántara (Cuba): Luis 
Manuel is een van de leiders van de San Isidro-
beweging: een groep kunstenaars, journalisten 
en activisten die opkomen voor het recht op 
vrije meningsuiting. Toen hij een video online 
zette waarin hij zei dat hij zou deelnemen aan 
een grote demonstratie tegen het 
regeringsbeleid, werd hij opgepakt en kreeg hij 
een gevangenisstraf van 5 jaar. We schrijven 
voor zijn vrijlating.  
 
Zineb Redouane (Frankrijk): In de straat in de  
Franse stad Marseille waar Zineb woonde, werd 
gedemonstreerd. De politie gebruikte traangas 
om de demonstranten uiteen te drijven. Een 
van de agenten richtte zijn wapen op Zineb. Ze 
werd in het gezicht geraakt door een 
traangasgranaat en overleed in het ziekenhuis. 
Bijna 4 jaar na haar dood is er nog niemand 
verantwoordelijk gehouden voor de aanval op 
Zineb. Vraag om gerechtigheid voor Zineb.  
Chow Hang-tung (Hong Kong): Chow nam deel 
aan een vreedzame bijeenkomst om de 
slachtoffers van het Tiananmenplein te 
gedenken. In 1989 werden op dit plein in de 
Chinese hoofdstad Beijing honderden en 
mogelijk zelfs duizenden vreedzame 
demonstranten gedood. Chow werd tijdens de 
herdenking gearresteerd en zit een celstraf van 
22 maanden uit. Ook hangt haar een nog 
langere gevangenisstraf boven het hoofd 
omdat ze volgens de autoriteiten ‘de nationale 
veiligheid in gevaar’ zou hebben gebracht. 
Schrijf voor haar vrijlating.  
 
Vahid Afkari (Iran): In 2017 en 2018 
demonstreerde Vahid op een vreedzame 
manier tegen ongelijkheid en politieke 
onderdrukking in zijn land. Daarvoor werd hij 
gearresteerd en tot tientallen jaren 
gevangenisstraf en 74 zweepslagen 
veroordeeld. Hij zit nog steeds in eenzame 
opsluiting. Zijn broers demonstreerden ook 
vreedzaam. Habib kreeg dezelfde straf maar is 
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nu vrij. Zijn andere broer Navid werd 
geëxecuteerd. Vraag om Vahids vrijlating.  
Nasser Zefzafi (Marokko): In 2016 gingen 
bewoners van het Marokkaanse Rif-gebied de 
straat op na de dood van een visboer. Hij werd 
verpletterd in een vuilniswagen toen hij 
probeerde zijn in beslag genomen vis eruit te 
halen. Nasser speelde een belangrijke rol in 
Hirak El-Rif, een beweging die hervormingen 
nastreeft. Hij werd opgepakt omdat hij een 
preek in een moskee onderbrak. Nasser zit al 
lange tijd onder verschrikkelijke 
omstandigheden in eenzame opsluiting. Hij 
werd gemarteld en tot 20 jaar cel veroordeeld. 
We schrijven voor zijn vrijlating.  
 
Yren Rotela en Mariana Sepúlveda 
(Paraguay):Transgenders krijgen in Paraquay 
vaak te maken met intimidatie, geweld, 
discriminatie en belemmerende regelgeving. 
Yren en Mariana zijn beide trans vrouwen. Ze 
kunnen hun naam niet wettelijk veranderen en 
krijgen geen identiteitspapieren met hun 
genderidentiteit. Yren en Mariana voeren al 
jaren strijd om hun namen te kunnen 
veranderen. Vraag Paraguay om de wet aan te 
passen.  
 
Aleksandra Skochilenko (Rusland): Aleksandra 
verving prijskaartjes in een supermarkt door 
kleine etiketten. Daarop stond informatie over 
het Russische bombardement op het theater in 
Marioepol in Oekraïne. Daar schuilden 
honderden mensen vanwege de oorlog. Ze 
werd aangeklaagd vanwege ‘het verspreiden 
van valse informatie over het leger van de 
Russische Federatie’. Aleksandra kan hiervoor 
10 jaar cel krijgen. Vraag om haar vrijlating.  
Cecillia, Joanah en Netsai (Zimbabwe): In 
2020 namen zij deel aan een demonstratie 
tegen de regering. Ze werden gearresteerd, 
gruwelijk mishandeld en seksueel misbruikt. In 
het ziekenhuis mochten ze niet met 
journalisten praten. Nadat ze enkele daders 
van de aanval hadden geïdentificeerd, werden 
de vrouwen ook nog eens aangeklaagd. Ze 
zouden de beschuldigingen van seksueel 
geweld hebben verzonnen. Op dit moment 
loopt de rechtszaak tegen hen nog. Als ze 
worden veroordeeld riskeren ze een jarenlange 
gevangenisstraf. We vragen om de 
aanklachten in te trekken.  
Met uw collectebijdrage steunt u dit goede 
doel. 
 
27 november: Collecte voor De 
Voedselbank Drimmelen (Made) 
Elke week gaan er twee volle tassen fruit en 
groenten naar de Voedselbank in de gemeente 
Drimmelen. In de zomer maakten 21 gezinnen 

daar gebruik van, deze maand is het aantal 
gestegen naar 30! 
Gezinnen met of zonder kinderen die zo weinig 
inkomen en/of zo veel schulden hebben dat ze 
ver onder het minimum zitten en daarom 
tijdelijk gebruik mogen maken van wat de 
Voedselbank hen te bieden heeft. Elke client 
krijgt een pasje en mag hier drie maanden 
lang boodschappen halen. Na drie maanden 
wordt gekeken of het financieel iets beter gaat 
en als dat zo is wordt het pasje weer 
ingetrokken. Vanuit de Volkstuin kon er extra 
groente in de tas worden gedaan maar op een 
paar pompoenen na is er nu niet veel groente 
beschikbaar, dus alles moet weer zo goedkoop 
mogelijk worden gekocht bij de supermarkten. 
Uw bijdrage aan deze collecte blijft dus heel 
hard nodig.  
 
4 december: KIA Werelddiaconaat: 
Kinderen-in-de-Knel. 
27 November is het ook de eerste zondag van 
de advent. In de komende weken en met 
Kerstmis zullen we het Kerk in Actie project 
‘Kinderen in de Knel’ , op twee manieren 
ondersteunen. We verdiepen ons in de situatie 
van straatkinderen in achterstandswijken in 
Bogotá, Colombia en we kijken hoe het is 
gesteld met kinderen die hier in onze eigen 
gemeente opgroeien in een omgeving van 
armoede. Is die situatie niet te vergelijken zegt 
u? Wij denken van wel. Overal waar kinderen 
opgroeien in een omgeving die niet het beste 
uit hen haalt heeft dat levenslang invloed op 
hun prestaties en levensgeluk. Steun deze 
collecte dus van harte, want daarmee steunt u 
kinderen in Bogotá, Colombia en kinderen 
dichtbij! 
 
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 
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Koffieochtend 18 
november 
 

 

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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Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg en Lage Zwaluwe 
 

       
         

 

november 2022 
 
 
Aan alle gemeenteleden, 
 
De diaconieën van de Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg en Lage Zwaluwe vragen 
ook dit jaar graag uw aandacht voor de jaarlijkse geldwervingsactie voor het werk van Kerk in 
Actie en voor het werk van de eigen diaconie. 
 
Kerk in Actie maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en behartigt de belangen van 
mensen in kwetsbare omstandigheden overal ter wereld. Dit gebeurt namens en in 
samenwerking met de diaconieën. Op de website van Kerk in Actie 
(kerkinactie.protestantsekerk.nl) vindt u uitgebreide informatie.  
 
Als diaconie hebben we de afgelopen twee jaar Actie Vakantietas georganiseerd. Kinderen 
tussen 4 en 12 jaar die bekend zijn bij de Voedselbank, Stichting Leergeld en Vluchtelingenwerk 
hebben allemaal net voor de grote vakantie een tas van ons gehad met daarin allerlei leuk 
speelgoed en wat lekkers. De kinderen waren erg blij hiermee en het benadrukt maar weer hoe 
de extra hulp gewaardeerd wordt en ook nodig is. Wekelijks wordt er in de kerk gecollecteerd 
voor een bepaald doel. Stichting Leergeld kreeg dit jaar extra aandacht in de gezamenlijke 
diensten. De diaconie doet nog veel meer. Daarover kunt u maandelijks lezen in het kerkblad. 
 
Er is zoveel nood dichtbij en ver weg. Dit maakt uw steun voor de voortgang van het werk van 
Kerk in Actie en van onze diaconie onmisbaar. Wij hopen dan ook dat we mogen rekenen op uw 
belangstelling. 
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening:  
- NL96 RABO 0373739230 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Terheijden- 
  Wagenberg  
- NL74 RABO 0373710526 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe 
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Diaconie van de Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg en Lage Zwaluwe 
 
 
 
Inge Berendsen 
Gonny van Steeg 
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Dromen en daden van samengaan – Het koord van onze verbinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Samen vieren 
Samen eten 
Samen drinken 

Om en om samen 
kerken. Verschillen 
mogen er zijn en 
kunnen we 
benutten 

Zoveel mogelijk samen 
doen. Belangrijke 
kerkelijke dagen vanuit 
“eigen” gemeente. Zo 
hou je “voeding” met je 
achterban 

Ik kan mensen 
bij elkaar 
brengen om het 
gesprek op gang 
te brengen 

 
Het was een vrolijke optocht in het Witte 
Kerkje. Het Dubbelkwart zong de maat en 
wij gingen stap voor stap in het rond. We 
hielden elkaar vast langs het koord dat ons 
verbond. Het was het symbolisch koord van 
onze verbinding. Het koord was kleurrijk 
versierd met vlaggetjes van inspiratie en 
talenten. Aan de ene kant hebben we 
geschreven wat we wilden bereiken, wat 
we wilden gaan doen als gemeenten samen 
en aan de andere schreef ieder wat zij of 
hij zelf zou kunnen bijdragen.  
 
Als in een processie kwamen we in 
beweging. Voor de een was dat even 
ongemakkelijk, voor de ander vrolijk 
anders. Voor allen was het voelbaar dat we 
om samen te gaan we in beweging moeten 
komen. En dat hebben we gevierd in de 
kring met in het midden symbolen van ons 
samengaan, gedragen door het vurige 
water en de wind van de Geest van God.  
 
Hieronder vind je een deel van wat er op de 
vlaggetjes stond. In ieder nummer van De 
Verbinding zullen we een aantal van deze 
vlaggetjes laten ‘wapperen’ zodat jullie 
kunnen lezen wat ieder erop geschreven 
heeft. Jullie zullen zien dat er veel staat 
wat ons moed geeft en inspireert om onze 
weg samen te gaan. Op deze manier 
houden we de lijn vast van de start zondag 
naar de andere zondagen dit kerkelijk jaar.  
Lees hier omheen over wat we kunnen 
doen en wat mensen zelf willen inzetten. 
 
De liturgiecommissie 
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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 
 

 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 
 

 
 
 
 

Kerkdiensten met sjaal en 
dekentje?! 
                                                                                             

                                       
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de 
energieprijzen stijgen.  
We gaan de verwarming in de kerk van Lage 
Zwaluwe iets lager zetten om de energienota 
binnen de perken te houden. 
Ons advies; trek iets warmere kleren aan of 
neem een dekentje mee, zodat we met elkaar 
in de kerk kunnen zijn zonder het koud te 
krijgen en……na de kerkdienst is er warme 
koffie of thee! 
 

  
 
We hopen op veel mooie “warme”  
bijeenkomsten op zondag al dan niet onder een 
dekentje. 
 
Helma Orie 
 
Ook vanuit het Witte Kerkje in Terheijden 
proberen we zuiniger aan te doen. Bij het 
begin van onze vieringen branden alleen de 
voorste verwarmingselementen, dus we 
verzoeken iedereen vriendelijk zo ver mogelijk 
naar voren te gaan zitten, dan branden die niet 
voor niets. En zing vooral uit volle borst mee 
met de liederen, daar krijgt u het ook lekker 
warm van! 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Schrijven tegen 
onrecht 2022 

 
 
 

Amnesty-schrijfochtenden 
 

dinsdagmorgen 15 november 
Witte Kerkje 

inlopen van 10.00 – 11.00 uur 
 

De brieven voor de landelijke schrijfactie ’Write 
for Rights’  liggen klaar. Kom op de koffie en 
thee met iets lekkers en zet uw naam onder 
deze brieven. U redt er misschien een leven 
mee. 
 

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

 
 
 
 
 

Stichting Vrienden van DHAN 
 
Wij ontvingen weer een verslag uit India van 
DHAN Foundation. Het verslag gaat over de 
periode van april tot en met september 2022. 
 
In India krijgen kinderen van de 6e tot en met 
de 12e klas (beetje te vergelijken met onze 
middelbare school) jaarlijks in mei een 
landelijke toets om hun niveau vast te stellen. 
Voor kinderen uit de 12e klas geldt dit dan 
tevens als toelating tot een vervolgopleiding 
beroepsonderwijs of college. Veel aandacht is 
door DHAN besteed aan het goed voorbereiden 
van alle kinderen die bijscholing krijgen op 
deze toetsen. We ontvingen een gedetailleerd 
overzicht van de resultaten van alle kinderen 
die in deze groepen vallen. Die zijn goed, 
ondanks alle COVID problemen. 
 
Er wordt nu door medewerkers van de DHAN 
ICT afdeling ook online wiskunde bijles 
gegeven aan kinderen uit de 9e en 10e klas. 
Voor kinderen uit de 12e klas zijn er extra 
lessen voor scheikunde en wiskunde. 
Ook de jongere kinderen met 
leerachterstanden maken vorderingen, blijkt 
uit het overzicht. Hier werkt de individuele 
begeleiding door de bijscholing leerkrachten in 
de dorpen goed. 
 

Gezondheid en gewicht blijven punten van zorg 
en extra voeding en vitaminen worden op basis 
van onderzoeken, zoals die hieronder op de 
foto, aan de kinderen verstrekt.  
  

 
 
Hun gewicht neemt iets toe en de 
bloedarmoede neemt iets af. Tegelijk wordt 
gezien dat veel kinderen hoesten en koortsig 
zijn en daarom worden homeopathische 
drankjes aan deze kinderen gegeven.  
 

 
 
Natuurlijk werden er in juni ook weer 
spelweken voor kinderen uit alle dorpen 
georganiseerd. Met andere kinderen spelen is 
iets waar met groot enthousiasme aan wordt 
mee gedaan, zoals blijkt uit deze foto’s. 
   

 
 
Het is duidelijk dat iedere euro donatie goed 
wordt besteed en een verschil maakt voor deze 
kinderen. Blijft u ons daarom steunen?  
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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 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 
 

Gezamenlijke kerkdienst 
zondag 26 juni  

 
voorganger: Dhr. Ad Verdoorn 
ouderling van dienst: Nel Eestermans 
lector: Nelleke ten Haaf 
organist: Gerda Beek 
 
Inleidend orgelspel, welkom en mededelingen 
door de ouderling van dienst. Daarna zongen 
we het intochtslied, Lied 327:1-4.  
Na het zingen van dit lied volgden votum en 
groet en bemoediging.  
Na de bemoediging het drempelgebed en de 
introituspsalm Psalm 84: 1-4. 
Na het zingen van Psalm 84 het kyriegebed 
waarbinnen we zongen Heer ontferm U, daarna 
het glorialied Psalm 84:6. Hierna het 
aansteken van de kaars en het gebed bij de 
opening van het Woord.  
De eerste lezing was I Koningen 19: 19-21. 
Daarna zongen we Lied 807: 2 en 3.  
De tweede lezing was Lucas 9: 51 - 62.  
Na de lezing uit Lucas 9 zongen we Lied 835.  
Daarna de uitleg en verkondiging. Na de 
verkondiging zongen we Lied 837. Hierna was 
de collecte. Na de inzameling van de gaven 
baden we het dankgebed, met onze voorbeden 
en stil gebed en het Onze Vader.  
Daarna zongen we het slotlied Lied 416 en gaf 
Ad ons de zegen mee van de Here God. We 
besloten met orgelspel. 
Het was een mooie dienst.  
 
Hartelijke groeten van uw correspondent Nab 
Bevelander 

 
Gezien in een kerkgebouw in Schipluiden dat 
een ‘wereldse’ bestemming heeft gekregen: 
 

 

Dit kerkje heeft godsdienst 
ingeruild voor licht en liefde 
 

 
 

De tekst ‘schuurde’ bij mij en ik moest even 
nadenken waarom dan wel? Er is toch niets 
mis met licht en liefde? Ik denk dat het hem zit 
in het woord ingeruild. Het suggereert – voor 
mij - dat er een tegenstelling zit tussen 
godsdienst en licht en liefde. Kwestie van lange 
tenen mijnerzijds? 
 
Loes van der Eijk 
 
 
 
 
 

     SAMEN in het Witte Kerkje 
 
Agenda SAMEN: 
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) 
 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 



De Verbinding 
 

20 

   

Buddy worden bij SWO? 
 

SWO is een lokale welzijnsorganisatie die het 
welzijn van mensen versterkt door de inzet van 
vrijwilligers, waaronder buddy’s. In totaal zijn 
er ongeveer 42 buddy’s vanuit SWO binnen de 
gemeente Drimmelen actief. 
Buddy's doen dankbaar vrijwilligerswerk door 
gezelschap te bieden aan mensen met een 
klein sociaal netwerk of om de mantelzorger te 
ontlasten. Ze gaan vaak mee wandelen, helpen 
bij de boodschappen of in de tuin, doen samen 
een spelletje of iets anders waar de inwoner 
behoefte aan heeft. 
 
Op dit moment zoeken wij o.a. buddy’s die iets 
willen betekenen voor de volgende inwoners 
uit onze gemeente. 
 

 
 
Gezellige tuinvrijwilligers 
Vind je het leuk om tijdens het tuinieren een 
luisterend oor te zijn voor een ander?  
Voor een mevrouw van in de 70 uit Terheijden 
zoeken wij een buddy die het leuk vindt om 
samen met haar in de tuin te werken en op die 
manier tegelijkertijd een praatje wil maken.  
Een mevrouw van in de 60 uit Made zoekt een 
vrijwilliger die het leuk vindt om haar te helpen 
bij het bijhouden van haar tuin. 
  

Samen aan de wandel? 
Houd je van wandelen? Doe het samen en 
maak een ander blij. Een mevrouw van begin 
60 uit Hooge Zwaluwe vindt het leuk om 
samen te gaan wandelen en op die manier ook 
een gezellig contact te hebben. 
  

Een mevrouw uit Lage Zwaluwe van in de 60 
zoekt een buddy om samen te gaan wandelen 
of te gaan zwemmen. Mevrouw heeft een  
visuele  beperking.  
 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met 
SWO via mail of telefoon 
info@swodrimmelen.nl  /  0162 - 451894 
Samen met jou en de inwoner met een 
hulpvraag zoeken wij naar de beste match! 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

 
 
Week van de Mantelzorg 2022  
 

Alle mantelzorgers worden als helden 
ontvangen. Want als mantelzorger ben je een 
echte held, dat mag best eens gezegd worden. 
 

Daarom organiseert SWO de Week van de 
Mantelzorg. Deze vindt plaats van maandag 7 
tot en met zaterdag 12 november. Hierin 
worden allerlei workshops en activiteiten voor 
jong en oud georganiseerd.  
Iedere mantelzorger die bij SWO bekend is 
heeft een programmaboekje met alle 
activiteiten in de brievenbus gehad. 
 

Ben jij ook mantelzorger of ken jij iemand die 
het verdient om te ontspannen, te ontmoeten, 
te verbinden of om te verwonderen? Geef 
jezelf dan nu op als mantelzorger en doe ook 
mee aan de Week van de Mantelzorg! 
 

Benieuwd naar de activiteiten? Bekijk ze op 
onze website: swodrimmelen.nl  
  

MANTELZORG@SWODRIMMELEN.NL   
0162 - 45 18 94 
 
 

 
 
Terugkijken uitzendingen Kerk-TV 
 
Het komt weleens voor dat je niet in de 
gelegenheid bent om de kerkdienst bij te 
wonen of de uitzending live te volgen. Gelukkig 
bestaat de mogelijkheid om tot een maand 
achteraf de uitzending alsnog te bekijken. 
 
Ga daarvoor naar: 
https://kerkdienstgemist.nl/, Vul dan bij zoek 
kerk de gemeente in waar je de dienst wilt 
volgen en klik op het vergrootglas. 
 

 
Klik wanneer je op de volgende pagina bent op 
Naar kerk.  
 

 
 
Je ziet nu de uitzendingen die teruggekeken 
kunnen worden, kies de bewuste dienst. 
 
Veel kijkplezier. 
Dick van der Eijk 
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De onderstaande ‘psalm’ van Jona werd tijdens 
de oecumenische dienst in Terheijden gelezen.  
 
 

 
 
 
 
 
Lied 155  Zijt Gij mijn God, het lied van Jona* 
 

Zijt Gij mijn God, ben ik uw mens nog, Here?  
Doet Gij vergaan wie zich van U afkeren, laat Gij mij over aan mijn lot? 

Geef toch een blijk van weten en vergeven! 
Ik roep U uit de diepten van het leven, de diepten van het dodenrijk. 

Gij zelf deed, Heer, mij weg van voor uw ogen. 
Red mij! De wateren zijn om mij bewogen, breng uit de zee mijn leven weer! 

Alleen een vis is aan haar hart geborgen, -  
Mij mensenkind, mij vogel van de morgen, mij dompelt zij in duisternis. 

Ach Heer, geef licht wie viel in ongenade! 
Hoe lang vergeldt Gij ’t kwade met het kwade, verhult Gij mij uw aangezicht? 

Hebt Gij voorgoed wie U verliet verstoten, 
Voor eeuwig achter mij de poort gesloten naar ‘t leven en zijn overvloed? 

Zie mij weer aan, zie ’t zeewier om mijn slapen; 
Moet dan de krans, Heer, voor mijn hoofd geschapen, verdorren en verloren gaan? 

Gij duldt het niet, Gij redt mij uit de golven; 
Gij hebt de dood zijn eigen graf gedolven, de wateren zijn uw grondgebied. 

Wie hel en dood, wie wind en water vrezen, -  
Gij wilt mijn God, ik mag uw mens weer wezen! Ik maak uw naam op aarde groot. 
 
 
 
*De naam Jona betekent letterlijk ‘duif’ 
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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 decembernummer inleveren vóór 20 november 2022 
  
 

 
 
 


