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  Van de redactie 
 

We zijn op weg naar het Feest van de Geboorte van Jezus. Zondag 27 november was het de eerste 
zondag van de Advent, de voorbereidingsperiode van vier weken voor Kerstmis. Dit is een tijd van 
bezinning en inkeer: Wat vraagt rechtvaardigheid van ons? Wat brengt verlichting in deze donkere 
dagen. Wat biedt nieuwe levenskansen? Hoe kunnen we in vrede leven? Uit welke bronnen kun je 
moed, kracht en vertrouwen putten? Lees dit dikke decembernummer en wie weet vindt u een 
antwoord op een aantal vragen. 
Wij wensen u alvast een Gelukkig Kerstfeest! 
 
 

De eindredactie, 
Inge Berendsen 
Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 

 
Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 
- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 
Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 
Terheijden, neem dan contact op met  
Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 
In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 
U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  
06 – 81 89 30 74. 

 
 

Zondag 04 december 2022 
 

 
Tweede zondag van de Advent 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden/Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: Drs. B.H. Hendriksen uit Chaam 
m.m.v. het koor Cantara o.l.v. Mw. R. 
Bansberg 
Diaconiecollecte: KIA – Werelddiaconaat: 
straatkinderen in Bogota, Colombia 
 

 

Zondag 11 december 2022 
 

 

Derde zondag van de Advent 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Wagenvoorde uit Breda 
 
Terheijden/Wagenberg – SOVAK 5 
10.00 uur: ds. B. Fockens 
Diaconiecollecte: SOVAK doel: Stichting Afriana 
 

 

Woensdag 14 december 2022 
 

 

Oecumenische kerstviering bewoners van 
de Ganshoek – In de protestantse kerk  
 

Lage Zwaluwe 
14:30 uur: ds. M. Gilhuis        
    dhr D. van den Berg 
 

 

Zondag 18 december 2022 
 

 

Vierde zondag van de Advent 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: dhr. A. Verdoorn 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Stichting Goederenbank 
De Baronie 
 

Terheijden/Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 

 
 

Zaterdag 24 december 2022 
 

 
Kerstnacht 
 
Lage Zwaluwe 
22.00 uur: ds. M. Gilhuis 
 
Terheijden – Wagenberg 
22.00 uur: dhr A. Verdoorn 
Diaconiecollecte: KIA Kinderen in de knel: 
straatkinderen in Bogota, Colombia 
 

 

Zondag 25 december 2022 
 

 
Eerste Kerstdag 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst m.m.v. de Cantorij 
Diaconiecollecte: KIA Kinderen in de knel: 
Straatkinderen in Bogota, Colombia 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 

 

Zondag 1 januari 2023 
 

 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: dhr. A. Verdoorn 
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld   
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

 
Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 
 

 
In december zijn er geen diensten in de 
ontmoetingsruimte van de Ganshoek.  
 
De oecumenische kerstviering van de 
bewoners van de Ganshoek op 14 december 
vindt plaats in de kerk. 
 
  
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 



De Verbinding 
 

5 

 

 
 
 
 

‘Afscheid en 
een Nieuw Begin’ 
 
Op zondag 6 

november in Terheijden en op zondag 20 
november in Lage Zwaluwe hebben we in 
beide kerken stilgestaan bij hen, die in het 
afgelopen jaar in onze gemeenten zijn 
overleden. We hebben hun namen genoemd en 
voor hen een licht ontstoken, aangestoken aan 
de Paaskaars: 
 

Bij het noemen van de namen en het aan-
steken van de kaarsen door familieleden  
werd telkens Lied 139d gezongen: 
 

Heel het duister is vol van luister 
door uw Licht, 

de nacht is als de dag net zo helder. 
 

In beide kerken werd een extra kaars 
aangestoken voor namen die niet werden 
genoemd, maar die volop aanwezig zijn in onze 
gedachten, dichtbij en ver weg. Daarna had 
iedereen de gelegenheid om zelf een kaars of 
waxinelichtje aan te steken. 
Ds. Marijn Gilhuis ging in beide diensten voor 
en we lazen Openbaring 7: 1 - 4 en 9 - 17 en 
Mattheüs 5: 1 – 12, de Bergrede.  
 

Namen noemen in Gods Licht 
 

In verbondenheid 
met de Levende 
die ons voorgaat 

in de nacht, 
die is, die was en zal zijn, 
onze schuilplaats bij nood, 

die ons draagt 
in de palm 

van zijn hand, 
staan we hier 

met ons verdriet. 
 

In zijn Licht 
gedenken we jou, 

gedenken we allen, 
die we uit het oog 

maar niet uit het hart 
verloren hebben. 

 
We zien uit 

naar het Licht 
dat ons verbindt 
in dood en leven 

 

 
 

 
Bij de symbolische bloemschikking: 
Op de hoge vaas in de schikking een kaars als 
Gods Licht. Vanaf de kaars linten naar de 
kaarsen op tafel met de namen van de 
overledenen. Gods Licht verbonden in licht en 
verhalen met mensen in het verleden, het nu 
en de toekomst. Om de vaas witte bloemen en 
klimop als troost, hoop en toekomst. 
 

Wij bidden om troost en kracht voor de 
nabestaanden. Moge Gods liefdevolle  
nabijheid hen helpen om zonder hun geliefden 
verder te gaan. Laat hun gedachtenis ons allen 
tot zegen zijn. 
 

Namens de liturgiecommissie, 
Reina Faasen 
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     Ter overweging 
 
Advent: ben ik er klaar voor?  
We zijn begonnen aan de periode van advent. 
Net als veel andere liturgische termen is 
advent een Latijns woord, dat binnen en buiten 
de kerk inmiddels helemaal ingeburgerd is. En 
het betekent zoiets als ‘komst, aankomst’. In 
de kerk gaat het dan over de komst van Jezus, 
meer bijzonder over zijn komst als kind: dat 
Hij geboren wordt. 
De draagwijdte daarvan kun je bijvoorbeeld 
beschrijven als: Jezus komt - als mens naar 
Gods hart - in een kind onder de mensen. Zo 
komt God ons nabij: in Jezus als een kind in 
ons midden: mens tussen de mensen, delend 
in ons aardse bestaan. In die zin vertelt de 
geboorte van Jezus ook hoezeer God een God 
van mensen is, op mensen aangelegd, met 
mensen verbonden. Wij mensen gaan Hem zo 
ter harte dat Hij naar ons toekomt om ons 
nabij te zijn. Ik vind dat wel een mooi beeld: 
wij hoeven niet naar de hemel te reiken om 
God te ontmoeten, we hoeven alleen maar (!) 
open te gaan voor zijn komen naar ons toe. 
Voor mensen als wij is dat een goede reden om 
daar een groot feest van te maken. En een 
goed feest kun je niet zomaar van de ene dag 
op de andere vieren. Een goed feest heeft 
voorbereiding nodig, veel voorbereiding. Er 
komt heel wat voor kijken om een groot feest 
goed te vieren. Het gaat dan niet alleen om de 
praktische voorbereidingen, maar je hebt ook 
tijd en energie nodig om je op het feest in te 
stellen, om er naar toe te leven. Want als de 
dag van het feest daar is, dan moet je er ook 
‘van binnen’ aan toe zijn. Anders is het voorbij 
voor je het weet. En dat geldt ook allemaal 
voor het feest van de komst van Jezus: het 
vraagt om voorbereiding. En die periode van 
voorbereiding is voor ons advent. Een tijd van 
inkeer en bezinning, want wij mensen zijn er 
niet zo maar klaar voor om de Heer in ons 
leven te verwelkomen. Het kan heel zinvol zijn 
om daar bewust over na te denken en naar toe 
te leven. In een periode van verstilling en 
meditatie kan er ruimte komen voor vragen en 
gedachten als: wat betekent het voor ons en 
wat betekent het voor mij dat we de komst van 
Jezus vieren? Hoe kan ik zo ruimte voor Hem 
maken, dat Hij zich welkom voelt bij ons, bij 
mij? Kan advent mij helpen om het kerstfeest 
intens te vieren en te beleven? 
Tegelijk is advent natuurlijk niet alleen maar 
bezinning en verstilling. Het is ook een periode 
van geconcentreerd toeleven naar de komst 
van de Heer. En dat mag iets zijn waar je naar 
uitziet, waar je op hoopt: de Heer in ons 

midden, ontmoeting, contact, nabijheid. In die 
context is advent ook een periode van leven in 
verwachting, oefenen in hopen, uitzien en 
verlangen naar het Kind. En dat zijn allemaal 
goede redenen om ook blij door de dagen te 
gaan. 
Die dubbelheid van inkeer en hoop vind je 
mooi terug in de liturgische kleuren van 
advent: de meeste zondagen hebben een 
paars kanselkleed, want paars is de kleur van 
boete, inkeer, bezinning. Maar vier weken 
boetedoen is voor een christenmens natuurlijk 
wel erg lang… Bovendien gaat het op weg naar 
kerst ook om oefenen in hopen en verwachten. 
Daarom is in sommige kerken op de derde 
adventszondag het kanselkleed rozerood: het 
wit van het komende kerstfeest schijnt al een 
beetje door het paars van de advent. En de 
liturgische naam van die zondag is: Gaudete, 
verheug u. Want: Hij komt. 
 

Ds. Wim Bisschop 
 
Kerst – Een gevoel of een gedachte? 
Kerst vieren in de kerk is makkelijk. Het is een 
groot feest en niemand twijfelt er aan of je er 
iets mee moet. Sterker nog, je zet je beste 
beentje voor met boom en koor. Buiten de 
kerk is het een andere zaak. Met nadruk op 
‘zaak’. Al in oktober hangen de kerstballen en 
de glitters in warenhuizen en tuincentra. De 
een is daar reuze blij mee, de ander vindt dat 
maar ingewikkeld. Toen ik met mijn collega 
geestelijk verzorgers aan het praten was over 
kerst en hoe we dat zouden aanpakken dit 
jaar, verzuchtte eentje: ‘Ik heb daar niks mee, 
met kerst en dat hele gedoe. Mij moet je er 
niet voor hebben. Ik voel er niets bij.’ Kerst en 
de kerstsfeer was voor haar gemaakt. Al is ze 
van humanistische huize, toch kon ik me goed 
voorstellen dat ze er zo over dacht. Lange tijd 
kon ik ook weinig met kerst, om dezelfde 
reden. Waar het feest voor staat en al het 
gedoe erom heen kreeg ik niet met elkaar 
gerijmd. Maar dat veranderde in de loop van 
de jaren. Ik ging steeds meer naar de mensen 
kijken die het feest vieren, mensen die niet 
persé gelovig kerst vieren, maar wel van alles 
ervaren bij kerst. Het was als proeven van een 
gebakje met teveel slagroom. Ik moest eerst 
het teveel aan slagroom weghalen om het 
taartje te proeven. Ontdaan van allerlei glitters 
en overdaad aan kerstversiering en obligate 
kerstgedachten, zag ik mensen die verlangden 
naar een plaats van licht en zachtheid in een 
donkere en harde wereld. En toen ik gedreven 
door dit verlangen het kerstverhaal las, zag ik 
de kracht van God bij de mensen als een kind 
dat in een kribbe ligt. Weerlozer kan het bijna 
niet. Daar zie ik de kracht van het kerst- 
evangelie: in het weerloze komt God ons 
tegemoet. Die gedachte maakt kerst voor mij 
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tot een feest. Want alleen de Weerloze kan de 
weerloze mens benaderen zonder dat de mens 
bang wordt, zonder dat de mens weggeblazen 
wordt. Zo dichtbij wil God komen. En als je dat 
ervaart, dan wordt het verlangen naar vrede, 
licht en zachtheid gestild. Met deze gedachte 
en dit gevoel kan ik kerst vieren. Ja, daarvoor 
moet je soms wel wat denk- en voelwerk 
verrichten en de overdaad van kerst voor lief 
nemen. Zo probeerden we onze collega 
duidelijk te maken waarom het toch wel handig 
is om aandacht aan kerst te besteden. 
Langzamerhand kreeg ze meer oog voor het 
gevoel en de gedachte bij kerst.  
En zo vieren we dit jaar kerst, met hoofd en 
hart. Het weerloze van ons Kerstfeest wordt dit 
jaar nog meer uitgelicht door de oorlog in 
Oekraïne en alle gevolgen daarvan, en door de 
nood van de klimaatverandering. Grote 
thema’s waar we ons soms machteloos bij 
voelen. Tegelijk worden ze in ons dagelijks 
leven voelbaar: economisch (er wordt van alles 
duurder), moreel (welk steentje kan ik zelf 
bijdragen?), of maatschappelijk (wie is mijn 
naaste in deze tijd?). Kerst kan daarbij een 
moment van rust zijn, van bezinnen op waar 
het om draait en beseffen dat wij mensen en 
de wereld om ons heen kwetsbaar zijn. Dat we 
zorg nodig hebben en zorg kunnen bieden. De 
rust nemen is je verbonden weten met de 
bron, met het gevoel en de gedachte van het 
Kerstfeest: dat God met ons verbonden is en 
bij ons komt als een kind, Jezus. God weet wat 
we meemaken. Dat geeft hoop en kracht om 
wat weerloos is te beschermen: mens en 
wereld. Gezegende kerstdagen! 
 

ds. Marijn Gilhuis  
 
Bij het begin van 2023: Elke dag Oud en 
Nieuw 
Het is wat vroeg, dat besef ik terdege, maar ik 
wil jullie vanaf hier op tijd ‘Gelukkig nieuwjaar 
wensen’. Omdat de volgende Verbinding pas 
na Oud en Nieuw verschijnt, nu al een groet bij 
het wisselen van de jaren. En, stel dat u dit 
stukje nog eens leest op 1 januari 2023? Dan 
ligt 2022 al achter ons. We hebben afscheid 
genomen van het oude jaar met de 
gebruikelijke rituelen: vuurwerk misschien en 
goede wensen voor de mensen om ons heen. 
En wie weet heb je voornemens bij dit nieuwe 
en frisse begin: nu echt nieuwe wegen inslaan 
in het leven. 
Ik heb de voornemens altijd bijzonder 
gevonden, eerlijk gezegd. Wachten tot 1 
januari om dingen anders aan te pakken: 
stoppen met roken, minder drinken, meer 
sporten. Stoppen met gewoontes die we slecht 
vinden en goede gewoontes aanwennen. Ik 
moet met een glimlach terugdenken aan mijn 
jaarlijkse voornemen om bij iedere nieuwe 

schoolagenda nu eens wel netjes en ordelijk te 
schrijven: op de eerste bladzijden lukte het 
aardig, een maand later waren mijn 
aantekeningen weer alleen voor mij leesbaar. 
Om een echt nieuw begin te maken is Oud en 
Nieuw voor mij niet een noodzakelijk moment. 
Ik zie mensen vaak oud en nieuw vieren. Niet 
letterlijk natuurlijk, wel in hun beleving: voor 
en na een bepaalde gebeurtenis in hun leven. 
Hoe ingrijpender wat er gebeurde, hoe sterker 
de beleving van ‘voor’ en ‘na’: voor en na een 
behandeling, voor en na de keuze voor een 
baan, voor en na de opleiding, voor en na een 
jubileum. 
Soms is het verschil tussen het leven voor en 
na (oud en nieuw) maar een rimpeling in 
iemands beleving. Andere keren is het een golf 
die je overspoelt: het leven ervoor en erna zijn 
zo verschillend, dat je jezelf nauwelijks meer 
kunt herkennen. Die ene gebeurtenis (de 
nieuwe baan, een nieuwe relatie, een 
diagnose, kinderen uit huis) kan een snijpunt 
zijn in de tijd, in je levensloop. Om je leven 
naar het moment op orde en leefbaar te 
krijgen is veel nodig: besluiten, nieuwe 
gewoonten, leven met hulpmiddelen, zorg, 
aanpassingen in je persoonlijk leven en aan je 
omgeving. Je neemt je veel voor om die 
nieuwe start te maken.  Wat ‘oud’ was kan niet 
zomaar doorgaan in de nieuwe situatie.  
Soms gaat de verschuiving van oud naar nieuw 
vanzelf, andere keren moet er veel en intensief 
werk worden verzet. Om dat te kunnen doen 
heb je bronnen nodig waaruit moed, kracht, 
geduld en vertrouwen geput kunnen worden. 
Deze bronnen zijn vaak al aanwezig en soms 
moet je ze opnieuw aanboren. Voorbeeld van 
zulke bronnen zijn relaties, geloof, werk, 
vriendschappen, hobby’s, natuur, zorg en 
kennis. In een nieuwe situatie blijken oude 
bronnen vaak voedzaam. Nieuw en oud hebben 
elkaar dan nodig. 
Als het gaat om geloof, kan het zomaar zijn 
dat de oude woorden God, Jezus en 
vertrouwen nieuwe betekenis krijgen. In de 
nieuwe situatie krijgen ze nieuwe inhoud, 
omdat elke tijd, elke gebeurtenis eigen 
antwoorden vraagt. Hoe klinken de verhalen 
van toen in deze tijd? Wat is hetzelfde? Wat is 
veranderd?  
Op de drempel tussen 2022 en 2023 zal niet 
alles ineens verschuiven. Maar het ene jaar is 
het andere niet, er is een vóór en ná.  Daarom 
vraagt een nieuw jaar om goede wensen voor 
een goed begin: moed, beterschap, geluk, 
goede tijden, liefde, gezondheid. Daarom 
wensen we elkaar met  Oud en Nieuw goeds 
toe, in het besef dat een ‘nieuw jaar’ met haar 
goede wensen elke dag kan beginnen. Alle 
goeds! 
 

Ds. Marijn Gilhuis 
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Bij de kerkdiensten 
 

In de Kerstnacht op 24 december is het  
thema: Wonen bij mensen.  
De kerstnachtdienst vieren we in Terheijden 
(Ad Verdoorn gaat voor) en in Lage Zwaluwe 
(ds. Marijn Gilhuis gaat voor). Met de liturgie-
commissie hebben we de dienst voorbereid en 
in beide kerken volgen we in grote lijnen 
dezelfde orde van dienst. Op deze manier zijn 
we met elkaar verbonden. Inhoudelijk gaat het 
om God en mensen die bij een ander komen 
wonen. In het kerstverhaal komen we mensen 
tegen die op zoek zijn naar een plaats om 
veilig te kunnen overnachten. Ook in onze tijd 
zijn velen opzoek naar een plaats. Kerst 
bepaalt ons bij onze gastvrijheid en bij ons 
eigen gevoel soms een vreemdeling te zijn die 
op zoek is naar een veilige plaats. We lezen 
Lukas 2, het kerstevangelie. 
 
Op 25 december Kerstochtend is het thema: 
Gods kwetsbare kracht 
Op kerstochtend vieren we gezamenlijk Kerst 
in Lage Zwaluwe. De cantorij, onder leiding 
van Leander Schoormans, zal de dienst 
opluisteren met haar zang. De dienst heeft als 
thema: “Gods kwetsbare kracht” en is 
voorbereid samen met de liturgie-commissie. 
We lezen uit Lucas en Johannes over hoe God 
bij mensen komt als het Woord dat een kind 
wordt. Een krachtig en kwetsbaar beeld 
tegelijk. Zo raakt God onze wereld en onze 
levens. Met Kerst vieren we dat als een nieuw 
begin. 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
   
 
 
 
 

Uit de pastorie 
 

Samenwerking met ds. Wim Bisschop 
In deze Verbinding kunt u een bijdrage van ds. 
Wim Bisschop lezen. Dat is een manier van de 
ondersteuning die hij bieden zal de komende 
tijd. Daarmee komt hij ons tegemoet in de tijd 
dat we zoeken naar een pastoraal werker. We 
zijn blij met zijn aanbod en maken daar 
dankbaar gebruik van.  
 
Ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
   

 
 
 

Omzien naar elkaar  
 
Goed en slechte tijden ouden zich niet aan 
onze kalender en dienen zich zomaar aan. 
Soms ben je er op voorbereid, anderen keren 
wordt je verrast. Blij als het goed gaat, omver 
geblazen als ’t slechte berichten zijn. Hoe het 
ook is, het is soms goed om met anderen te 
delen. Praten over hoe het met je gaat, hoe je 
geloof meegaat in wat je meemaakt.  
Omdat we vanwege privacy gevoelige 
informatie, op deze plaats geen namen en 
gegevens noemen, wens ik je, wat je situatie 
ook is, sterkte toe. Dat mensen om je heen 
staan en God dichtbij je is. Mocht je graag 
iemand spreken, neem dan contact op met een 
van de ouderlingen en met mij 
(marijngilhuis@gmail.com). 
 
Ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
     Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 15 november 2022 
 
Mariëtte opent de vergadering.  
 
Als bezinning vertelt ds. Marijn Gilhuis over het 
boek ‘Surrender’, geschreven door Bono van 
de rockband U2. In deze biografie vertelt Bono 
o.a. over zijn geloof, waar hoor je bij, wie ben 
ik. Marijn leest Psalm 40, waarna we luisteren 
naar het nummer ‘Forty’ van het album ‘War’ 
van U2. 
 
Na het vaststellen van de notulen van 15 
oktober 2022 komen de volgende onderwerpen 
aan de orde: 
- Samenwerking onderling 
- Asielboot Oekraïners, wat kunnen wij 

hiervoor als kerk betekenen?  
- Kerk in het dorp. 
- Terugblik op de diensten in de afgelopen 

periode. 
- Toelichting op de diensten in de komende 

periode. 
We bespreken de begrotingen 2023 van het 
College van Kerkrentmeesters en de Diaconie 
en er zijn nog de mededelingen van de 
ouderlingen.  
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Inge Berendsen sluit de vergadering met een 
gedicht van Dorothee Sölle. Sölle geeft hier 
een originele uitleg aan het gebod ‘eer uw 
vader en uw moeder’: 
 
Het vierde gebod zegt mij: 
Je zult niet denken 
dat je alleen op de wereld bent, 
dat je alleen voor jezelf verantwoordelijk bent.  
Je zult het verdrag  
dat je kindertijd beschermd heeft 
niet breken tegenover hulpelozen, 
je zult tijd voor hen hebben 
en oren 
voor wat ze misschien niet meer  
kunnen zeggen  
Je zult niemand afschrijven, 
je zult leven te midden van ander leven 
dat leeft zoals jij 
en sterft zoals jij  
 
Namens de gezamenlijke kerkenraden, 
Mieke Vosmer 
Scriba Terheijden-Wagenberg 
   
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 

Agenda  
 

December 2022 

1 Bijbellezen 9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

2 Samen Eten 17.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

5 Een goed gesprek 
19.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

6 Moderamen 19.30 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

8 Bijbellezen 9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

9 Een goed gesprek 
9.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

13 
Gezamenlijke 
kerkenraad 

19.30 
uur 

Ons Belang 
Lage Zwaluwe 

15  Bijbellezen 9.00  
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

15 Inspiratie-avond 
19.30 
uur 

Witte Kerkje 
Terheijden 

16 Koffie-inloop 
10.00 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

19 
Kerk 
schoonmaken 

9.00 
uur 

Lage Zwaluwe 

20 
Amnesty 
Schrijfochtend 

10.00 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

21 
Een goed gesprek 
(jongeren) 

19.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

22 Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

23 Kerst-Inloop 
19.30 
uur  

Witte Kerkje 
Terheijden 

29 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 4 december: KIA 
WERELDDIAKONAAT; Kinderen-in-de-
Knel: STRAATKINDEREN IN BOGOTA 
(COLOMBIA) 
 
Je zult als kind maar opgroeien in een onveilige 
wijk met veel geweld en criminaliteit, zoals 
drugshandel. In onze grote steden hebben we 
ook achterstandswijken waar kinderen extra 
aandacht nodig hebben, maar in Colombia is 
dat nog veel erger. Veel kinderen staan er 
alleen voor, omdat hun ouders te hard moeten 
werken om de eindjes aan elkaar te knopen. In 
de hoofdstad Bogotá is een christelijke 
organisatie die dit soort kinderen een veilige 
haven biedt. Het zijn kinderen die vaak voor of 
na schooltijd voor geld op de markt werken of 
vuilnis sorteren. Het centrum biedt hen 
praktische trainingen: werken in een moestuin, 
prachtige producten van papier maken, of zelfs 
een koksopleiding. Maar het belangrijkste blijft 
toch, dat ze náást deze kinderen gaan staan en 
hen langdurig ondersteunen. Dat is precies het 
verschil wat maakt dat deze kinderen ineens 
van kansarm tot kansrijk worden. Zoiets gun je 
ieder kind.  
 
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 



De Verbinding 
 

10 

harte, want daarmee steunt u kinderen in 
Bogotá, Colombia en kinderen dichtbij! 
 
Op 4 december collecteren we in de 
gezamenlijke viering in Terheijden voor 
de Koksopleiding. Ieder jaar kunnen 45 
jongeren een koksopleiding van een half jaar 
volgen, waarin ze leren koken met gezonde 
Colombiaanse producten. Dit is het werk van 
de organisatie FPT. De kinderen leren ook 
groenten te verbouwen in de moestuin op het 
dakterras van het gebouw.  
Germo Martinez is één van de 45 jongeren die 
ieder jaar de kans krijgt om een koksopleiding 
te volgen. Germo ontvluchtte als kind samen  
 
met zijn moeder, broertjes en zusjes het 
geweld in zijn regio. De overstap naar Bogotá 
was een schok: in de grote stad kun je geen 
voedsel verbouwen, maar moet zijn 
alleenstaande moeder zien rond te komen met 
weinig geld. Vaak gaan ze met honger naar 
bed. Germo kreeg de kans om een 
koksopleiding te volgen. Felipe Chaparro, 
leraar op de koksopleiding: “We koken 
traditionele gerechten, en maken gebruik van 
lokale gezonde producten. Wij leren de 
studenten goede kooktechnieken, maar we 
proberen hen ook uit hun alledaagse 
moeilijkheden te halen. We bieden hen hier 
een familie.” Germo: “Ik wilde mijn leven 
graag verbeteren, maar ik had te veel 
problemen. Ik kon niets, totdat ik hier op de 
koksschool kwam. Het is een plek met 
uitstekende docenten en prima materialen en 
voorzieningen. Hier krijg ik de kans om als 
persoon te groeien en mij als professionele kok 
te ontwikkelen. Ik leer hier veel dingen, zoals 
karaktervorming, respect, teamwork en passie 
voor wat je doet.”  
Als vervolg op de ‘Actie Vakantietas’ zal een 
deel van de collecte-opbrengst van vandaag 
worden besteed aan de voedselbonnen die we 
deze maand uitdelen aan de gezinnen met 
kinderen, in de gemeente Drimmelen, die 
weinig te besteden hebben, zodat ook zij met 
Kerstmis een gezellige en gezonde maaltijd 
krijgen. 
 
Op 24 december en op 25 december 
collecteren we zowel in Lage Zwaluwe als 
in Terheijden opnieuw voor de organisatie 
FPT in Colombia.  
Deze stichting steunt werkende kinderen in 
Bogotá. De 12-jarige Sandra komt regelmatig 
na schooltijd naar FPT. Ze maakt daar 
prachtige papieren producten. Ze vertelt: “Ik 
vind het heerlijk om hier te zijn. Ik leer hier 
mooie dingen maken en kan bij vrienden zijn. 
Het is leuk om met papier te werken. De 
potloden die wij hier maken verkopen we in 

Colombia, maar worden soms ook in Nederland 
verkocht.” Dat het ook belangrijk lijkt voor 
mensen uit andere landen, is bijna niet te 
geloven! Als de potloden eenmaal verkocht 
zijn, krijgt ieder kind betaald naar rato van wat 
ze gemaakt hebben. Dat maakt haar heel 
gelukkig. “Met wat ik hier verdien, kan ik mijn 
ouders helpen de huur te betalen of het eten 
en mijn school. Hier kan ik nieuwe dingen leren 
en spelen. Hier vertrouwen we elkaar. Dit voelt 
als een tweede familie. Ze geven ons liefde, 
knuffels, we lachen hier veel”. Geef daarom 
aan deze collecte en krijg zo’n mooi potlood 
cadeau! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de viering bij Sovak op 11 december 
wordt gecollecteerd voor de Stichting Afriana. 
De 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 de 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. 
 
Op zondag 18 december is de collecte voor 
Goederenbank De Baronie.  
 

 
 
Stichting Goederenbank De Baronie is een 
100% non-profit organisatie, die in oktober 
2004 is opgericht. Het doel is dat levens-
middelen die kwalitatief nog goed zijn, maar 
om de één of andere reden niet verkocht 
kunnen worden, worden ingezameld bij 
producenten en distributeurs. Die worden 
uitgedeeld aan particuliere huishoudens die 
onvoldoende geld overhouden om in hun 
levensonderhoud te voorzien. 
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Naast voedsel worden volgens hetzelfde 
concept ook kleding en huishoudelijke 
goederen ingezameld en beschikbaar gesteld. 
Zo wordt er een bijdrage geleverd aan de 
bestrijding van armoede en wordt de 
verspilling, als onderdeel van de 'wegwerp- 
maatschappij', tegengegaan. 
 
De deelnemers vinden bij De Baronie een 
luisterend oor en kunnen hulp ontvangen bij 
het oplossen van hun problemen. Deze hulp is 
maatwerk en kan bijvoorbeeld bestaan uit 
ondersteuning c.q. doorverwijzing bij schulden- 
en budgetbeheer. 
 

 
 
Collecte zondag 01 
januari 
Stichting Leergeld      
 

 
Op zondag 1 januari is de collecte voor 
Stichting Leergeld West-Brabant Oost. De 
naam Leergeld is bewust gekozen. Enerzijds 
omdat binnen- en buitenschoolse activiteiten 
voor kinderen geld kosten, anderzijds omdat 
de samenleving op termijn duur ‘leergeld’ 
betaalt als zij niet investeert in kinderen. 
Volwassenen die als kind niet alle kansen 
hebben gekregen omdat er thuis financiële 
krapte heerste, hebben ook minder kansen in 
hun volwassen leven. Het Leergeld is bedoeld 
voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 
uit gezinnen met een laag besteedbaar 
inkomen die vanwege gebrek aan financiële 
middelen niet mee kunnen doen met hun 
leeftijdgenootjes. Leergeld helpt, als laatste 
vangnet, kinderen, zodat ze kunnen meedoen. 
Leergeld maakt het mogelijk dat kinderen mee 
kunnen doen door de kosten (of een gedeelte 
daarvan) direct te betalen aan de school, de 
club of de leverancier van spullen. En nog iets: 
ouders hoeven niet naar Leergeld te komen om 
een aanvraag te doen, maar een Leergeld-
vrijwilliger gaat naar de ouders/verzorgers 
thuis of neemt telefonisch contact op. 
 
De Leergeldformule wordt al sinds 1996 
gehanteerd. Van huisbezoek en inventarisatie 
van de hulpvraag naar bemiddeling, voorzien 
in ondersteuning van kinderen en zorgen voor 
een follow-up en nazorg. Leergeld komt achter 
de voordeur en ziet of een gezin meerdere 
hulpvragen heeft. De stichting werkt vanuit  
de kernbegrippen: laagdrempelig, vertrouwen, 
ruimhartig en maatwerk. Het blijft niet bij 
ondersteuning van individuele kinderen. 
Leergeld richt zich ook op het aan de kaak 
stellen van structurele belemmeringen voor 
gezinnen in armoede, zodat ouders en kin-

deren minder vaak een beroep op Leergeld 
hoeven te doen. De komende jaren blijft  
Leergeld zich inzetten om alle kinderen die  
niet mee kunnen doen te bereiken. Ook blijft 
Leergeld zich mengen in het politieke en maat-
schappelijke debat over armoede. Stichting 
Leergeld vierde zaterdag 20 november 2021 
haar 25-jarig jubileum.   
 
In ons land groeit 1 op de 12 kinderen op in 
armoede. Leergeld heeft in de afgelopen 25 
jaar via de oprichting van 112 lokale Leergeld 
stichtingen, waaronder in West-Brabant Oost, 
veel van deze kinderen de kans gegeven om te 
kunnen deelnemen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten, zoals sporten, 
muziekles, et cetera. Leergeld biedt deze 
kinderen hiermee een springplank, waardoor 
zij opbloeien, kennis en vaardigheden 
ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 
 
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 vrijdag 16 december 

Koffie, soep en ontmoeting 
in het Witte Kerkje. Welkom! 
 
Komt u bij ons op de koffie? We starten  
om 10.00 uur met een kop koffie of thee  
met wat lekkers. In de tweede helft van de 
ochtend is er een eenvoudige broodmaaltijd 
met soep. 
 
Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 
mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-
wensen zijn is dat voor ons wèl handig om  
te weten. 
 
Met hartelijke groet, 
Inge Berendsen 
Joke Geerse,  
T: 06 – 23 23 63 53  
 

 
 
 
 

Bloemengroet 
Lage Zwaluwe 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 
op de avondmaalstafel. De boeketten bloemen 
voor de bloemengroet, ook de bloemengroet  
vanuit de Ganshoek, worden iedere week  
geschonken door gemeenteleden. 
 
… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand  
weten die een steuntje in de rug kan 
gebruiken, vergeet niet te bellen of te 
mailen naar Annie Meijer. 
T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 
E: annie.meijer.berends@gmail.com 
 

 
 

Bloemengroet 
Terheijden - Wagenberg 

 
Iedere zondag staat er een mooi boeket 
bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop  
van de kerkdienst worden de bloemen als 
groet, namens de kerk, naar één van onze 
gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar 
aanleiding van een verjaardag van gemeente-
leden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere 
gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden 
ook regelmatig extra bloemen bezorgd. 
De bloemen worden iedere week geschonken 
door gemeenteleden. 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 
 

Mededelingen 
Kerkrentmeesters 

 

  Collectebonnen 
 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij  
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij 
fam. van der Eijk, Schoven 3. 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. Er zijn drie soorten collectebonnen: 
* groen € 0,25 per bon – € 5,00 per vel 
* geel € 0,75 per bon - € 15,00 per vel 
* oranje € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen  
te komen halen, bestaat de mogelijkheid om  
ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje  
naar Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03  
of naar Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05  
is voldoende. 
U kunt het bedrag voor de collectebonnen 
contant betalen of overmaken op de bank- 
rekening van het College van Kerkrent- 
meesters: NL77 RABO 0126 7069 56 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke  
diensten in Terheijden worden gebruikt. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Dick van der Eijk 
 
 

 Collectebonnen 
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij  
Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail  
naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. We hebben twee soorten bonnen: 
* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel  
Het bedrag voor de bonnen maakt u over  
op de bankrekening van het College van  
Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 
diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Annette Houtekamer 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Schrijven tegen 
onrecht 2022 

 

Amnesty-schrijfochtenden 
 

dinsdagmorgen 20 december 
Witte Kerkje 

inlopen van 10.00 – 11.00 uur 
0 
Op zondag 20 november was het de 
Internationale Dag van de Rechten van het 
Kind en de start van de jaarlijkse schrijfactie 
‘Write4Rights’ van Amnesty International. In 
de maand november schreven we in onze 
beide gemeentes al brieven en kaarten ten 
behoeve van 5 van de 10 mensen of 
organisaties die onze steun hard nodig hebben, 
te weten: Shahnewaz Chowdury (Bangladesh), 
Luis Manuel Otero Alcántara (Cuba), Zineb 
Redouane (Frankrijk), Chow Hang-tung (Hong 
Kong) en Vahid Afkari (Iran).  
 
Rond de Internationale Dag van de Mensen- 
rechten op 10 december schrijven we vanuit 
heel het land èn vanuit onze beide 
protestantse gemeentes brieven en kaarten 
voor de andere vijf mensen die door Amnesty 
zijn geselecteerd voor deze schrijfactie. En dat 
zijn:  
 
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.  
 
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 bijeen- 
komsten en openbare demonstraties’. Een 
militaire rechtbank veroordeelde haar 
vervolgens tot 5 jaar gevangenisstraf terwijl ze 
niets heeft misdaan. Schrijf voor haar 
vrijlating.  
 
U kunt deze mensen helpen door te komen 
schrijven op dinsdag 20 december van 10-12 
uur in het Witte Kerkje in Terheijden. Alle 
brieven en kaarten 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 20 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 
zondag 11 december. In Terheijden liggen ze 
achter in de kerk op zondag 4 december. Kunt 
u of wilt u liever niet schrijven voor deze 
gewetensgevangenen of andere mensen aan 
wie groot onrecht is geschiedt, steun dan toch 
deze actie met uw bijdrage. De portokosten 
stijgen elk jaar en de Amnesty-werkgroep 
heeft ook uw financiële steun hard nodig. 
  
Inge Berendsen, contactpersoon Amnesty 
Werkgroep Drimmelen (525) 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Symbolische bloemschikkingen 
 
Het thema voor Advent en Kerst is “Aan tafel”. 
Daarbij leggen we het accent op ”plek voor 
iedereen". 
 
De commissies symbolisch bloemschikken in 
Terheijden / Wagenberg en Lage Zwaluwe 
maken in deze periode elke zondag een 
symbolische bloemschikking. 
 
Tijdens Advent en Kerst krijgt het jaarthema 
het accent van Gods nabijheid. Hij komt ons 
nabij en nodigt ons in zijn nabijheid. Het gaat 
daarbij om méér dan de letterlijke tafel, de 
nadruk ligt op de gemeenschap, om je gezien 
te weten en mee te mogen doen in de 
beweging van God en de Geest, die zichtbaar 
werd in Jezus. Er is plek voor iedereen. God 
komt iedereen nabij en iedereen mag zich 
genodigd weten in Gods nabijheid. 
 
Een tafel is gekozen als uitgangspunt voor de 
symbolische schikkingen voor Advent en Kerst 
2022. Voor elke zondag in deze periode is er 
een schikking. De basis van de schikking 
symboliseert de tafel waar elke week iets aan 
veranderd en toegevoegd wordt. In de lezingen 
wordt gebruik gemaakt van de teksten van het 
oecumenisch leesrooster.  
De basisschikking bestaat uit een tafel met op 
iedere hoek een stok, symbool voor vier 
vrouwen: Bathseba, Ruth, Rachab en Tamara. 
De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan 
iedereen uitgenodigd wordt, mee mag doen, 
het leven kan vieren met alle ups en downs en 
waar God aanwezig is. 
In de lezingen op de adventszondagen gaat het 
over de vier genoemde vrouwen die verbonden 
zijn met de levenslijn in de geschiedenis van 
Jezus. 
Per zondag gaat het over één van de vrouwen 
Met de kleur van de vier stokken werken we 
naar het licht van Kerst.  
    
Stralend licht 
de nieuwe dag begint 
met sterren in de nacht 
 
Commissies symbolisch bloemschikken      
o.l.v. Siets Baggerman en Inge Berendsen 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Mensen uit Oekraïne 
 
Mensen uit Oekraïne zullen tussen november 
en april volgend jaar bij ons een woonplaats 
hebben. In Lage Zwaluwe, bij de haven, heeft 
de familie Crezée ruimte gemaakt om een 
schip aan te meren. De gezamenlijke kerken 

zijn met verschillende maatschappelijke 
organisaties in gesprek over hoe we die 
mensen gastvrij kunnen ontvangen. Bij het 
schrijven van dit stuk zijn de plannen nog niet 
concreet. De diaconie zal een belangrijke rol 
hebben bij de coördinatie en vormgeving van 
acties. Maar het is een zaak waar meer 
mensen bij betrokken zullen worden. Daarom 
doe we nu al een beroep op je, om na te gaan 
of je tijd en energie hebt om je voor deze 
groep mensen in te zetten. Als je iets wil doen, 
laat het alvast weten aan Gonny van Steeg 
(email: gonnyvansteeg@ziggo.nl) of Inge 
Berendsen (email: ingemade@ziggo.nl ). Het 
kan zomaar zijn dat we een beroep op jullie 
gaan doen rondom activiteiten voor deze 
mensen in ons midden. Alvast bedankt.   
 
Ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 
Mens en aarde, mij een zorg?!  
een joods en een christelijk 
perspectief. 
 
De Classicale Werkgroep Kerk en Israël van de 
classis Noord-Brabant / Limburg en de Réunion 
Wallonne organiseert, in samenwerking met de 
Antwerpse Contactgroep voor Joods – 
Christelijke Betrekkingen, op 7 en 8 maart 
2023 de jaarlijkse conferentie in het Provinciaal 
Vormingscentrum te Oostmalle (België), met 
ditmaal als thema: "Mens en aarde, mij een 
zorg?! een joods en een christelijk perspectief." 
 
Voor eenieder die zich wil verdiepen in de 
relatie van Jodendom en Christendom is dit 
een uitgelezen mogelijkheid. 
Tijdens de conferentie verwachten wij de 
volgende sprekers: 
Rabbijn Clary Rooda 
Karel Malfliet 
Bjorn Lous 
Trees van Montfoort 
Roel Bosch 
 
Ter plekke is overnachting met vol pension 
gebruikelijk. Prijs vanaf 125 euro (studenten 
vanaf 75 euro). Indien gewenst kunt U ook 
voor een enkele dag inschrijven. 
Een uitvoerige beschrijving, met het 
programma en aanmeldingsformulier, kunt u 
aanvragen bij Derk Blom, 
derkblom@gmail.com, telefoon 0485-795284. 
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     SAMEN in het Witte Kerkje 
 

 
Ik schrijf deze tekst een dag na de inspiratie-
avond van november. Ik voel me warm, 
voldaan en opgetogen. Wat hebben we hier 
iets moois. Het was de derde keer dat we met 
een groep van 25 mensen bij elkaar waren in 
de kerk. In een halve cirkel bij elkaar, kachel 
lekker aan, kaarsen op tafel. We hebben het 
over dankbaarheid. Dat wij dit kunnen doen. 
Vertellen, verbinden, inspireren, kennis en 
ervaring delen, luisteren en een plek bieden 
om dit te faciliteren. En over dankbaarheid 
voor alle goede dingen die er in ieders leven 
zijn.   
Naar aanleiding van het boek dat we met 
elkaar lezen, ‘Een ongewoon gesprek met God’ 
(door sommigen graag ‘een ongewoon gesprek 
met jezelf’ genoemd) beantwoorden we 
vragen. Over je ziel en of die zelf bepaalt waar 
en hoe lang je leeft en wanneer je sterft. Over 
goed en kwaad, bestaat dat eigenlijk wel of is 
het maar net waar je vandaan komt of je iets 
goed of kwaad vindt.  
We luisteren naar muziek: ‘Als er nooit meer 
een morgen zou zijn’. Wat zou je doen als je 
nog maar een dag zou bestaan? Zou je dan 
eindelijk de dingen gaan doen die jij graag wilt 
doen. Je niet meer tegen laten houden door je 
omgeving?  
Ik vertel een verhaal over iemand die ik ken 
die opgegroeid is binnen de Jehova 
gemeenschap. Over de invloed van het 
waardensysteem waarbinnen je bent 
opgegroeid en hoe dat kan bepalen hoe je 
moet of hoort te leven. Maar passen die 
waarden jou ook? En als je dan wilt doen wat 
jij graag wilt, jouw verlangens wilt volgen, hoe 
reageert het systeem, iedereen om jou heen, 
daar dan op. En laat je je daar door tegen-
houden? Hierover gaan we in kleinere groepen 
met elkaar in gesprek, waarna we weer 
samenkomen in de kerk.  
We doen een meditatie waarin nogmaals 
voorbij komt waar je dankbaar voor bent en 
waarin je iets zaait waarnaar je verlangt. Met 
de realisatie dat alles wat er nu is in je leven 
ooit een gedachte was. En dat dus iedere 
gedachte die je nu hebt bepaalt hoe je 
toekomst er uit ziet. 
We sluiten af met een mooi rustig nummer 
‘Follow te sun’, van Xavier Rudd. De sfeer is 
fijn. Er is aandacht, warmte, iedereen luistert 
naar elkaar. Er is verbinding. Tussen mensen 

waarvan de meesten elkaar een paar maanden 
geleden nog niet kenden. Inclusief de paar 
mensen die vanavond voor het eerst zijn (want 
iedereen is ieder moment welkom om aan te 
sluiten, het is geen vaste groep). Na afloop 
slaak ik een diepe zucht: Wow! Ik heb 
genoten. Wat fijn om dit te doen. Ik voel me 
voldaan, en trots. Al jaren heb ik dit voor ogen, 
meer dan 10 jaar geleden was het al in mijn 
gedachten. Mensen samenbrengen in de kerk, 
zonder dat het per sé religieus hoeft te zijn. 
Gewoon met elkaar zijn, er voor elkaar zijn en 
het leven bespreken. Kennis en (levens-) 
ervaring delen en elkaar verder helpen. Ieder 
vanuit zijn eigen kennis en ervaring, maar 
vooral vanuit wie iedereen is. Naar mijn idee 
ook een manier van ‘kerk’ zijn waar veel 
behoefte aan is. Op een veilige plek waar je 
jezelf kunt zijn, kunt landen, even stil kunt 
staan, reflecteren en jezelf verbinden met 
gelijkgestemden. En ik merk dat dit welkom is 
in een drukke, chaotische en soms 
verwarrende wereld. Die maar door en door 
raast, sneller en sneller. Waar het groter en 
meer moet zijn, steeds meer ten koste van 
mensen. Van ons, die allemaal maar mee 
moeten. Wat soms (te)veel gevraagd is. En 
dan is het fijn als we bij elkaar kunnen komen 
om het hier met elkaar over te hebben. Zonder 
dat we het oplossen maar gewoon om onze 
gedachten en gevoelens te delen, naar elkaar 
te luisteren, nieuwe inzichten te krijgen en er 
voor elkaar te zijn. Zonder oordeel. Even 
stilstaan in alle hectiek. Daarom en daarvoor is 
Samen in het Witte Kerkje 7 jaar geleden 
gestart. Ik gaf woorden aan mijn gedachten 
door destijds met Bert Fockens in gesprek te 
gaan en dat leidde tot daden. Ik ben blij en 
trots dat het is wat het vandaag de dag is en 
blij dat we nu ook een maandelijkse 
bijeenkomst hebben in de kerk voor een 
grotere groep mensen. Mijn streven is iedere 
maand een kerk vol voor ontmoeting, 
zingeving en inspiratie. Een plek zijn waar 
mensen, net als mensen die naar kerkdiensten 
gaan, iedere maand iets komen halen. Als een 
soort ijkpunt in je leven, vanuit een 
verbondenheid met gelijkgestemden. Stilstand 
is vooruitgang. Economen lachen me uit. Toch 
geloof ik er heilig in. Af en toe stilstaan, voelen 
hoe het met je gaat en waar je behoefte aan 
hebt. Leef ik het leven wat ik wil? Ben ik wie ik 
wil zijn? Wat heb ik nodig? En hierover in 
gesprek gaan met anderen. Bij ons kan het, 
hier zijn gelijkgestemden. Zelfs een groep 
jongeren tussen 17 en 25 jaar. Dus voel je 
uitgenodigd en welkom, of wijs iemand er eens 
op voor wie het bij kan dragen. Ik weet zeker 
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dat er veel mensen ‘iets’ nodig hebben en ik 
weet ook zeker dat wij dat ‘iets’ kunnen 
bieden. Mijn professionele achtergrond draagt 
hier zeker ook aan bij (psychosociaal therapeut 
en coach voor persoonlijke ontwikkeling met 
veel aandacht voor spiritualiteit, wat voor mij 
staat voor de zoektocht naar hoe mensen in 
het leven staan). 
 
In december is er veel te doen. Naast 3 keer 
de gelegenheid tot een goed gesprek eten we 
ook een keer Samen. 15 december is er weer 
een inspiratieavond en 23 december is er 
tussen 19.00 en 21.30 uur de jaarlijkse 
kerstinloop voor iedereen die het fijn vindt om 
in de kerk bij elkaar te komen voor gezellig- 
heid, ontmoeting, warmte en natuurlijk een 
kerstgevoel. Iedereen is altijd welkom dus voel 
je ook welkom en uitgenodigd. En neem gerust 
iemand mee! 
 
Edwin Vonk 
 
Agenda SAMEN 
2 dec.  Samen aan tafel 
5 dec.  Een goed gesprek. 
9 dec.  Een goed gesprek. Ochtendgroep 
15 dec.  Inspiratieavond - Boekbespreking ‘Een 

ongewoon gesprek met God’ 
21 dec. Een goed gesprek. Jongeren tussen 16 

en 26 (ongeveer) 
23 dec.  Kerstinloop 
 
Locatie: het Witte Kerkje, zij-ingang 
Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur 

ochtendgroep 09.30 - 11.30 uur 
Samen eten 17.30 uur 

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

 

Aanmelden is niet verplicht, wel prettig. Voor 
de maaltijd is het wel nodig dat u zich vooraf 
aanmeldt. 
 
E: welkom@sameninhetwittekerkje.nl of  
T: 06 - 52 04 68 06 
Meer informatie: 
www.sameninhetwittekerkje.nl  
 

Edwin Vonk 
 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Het koord van onze verbinding 
 
In het kerkblad van november kon u lezen over 
het koord van onze verbinding. Op de volgende 
bladzijde gaat het koord verder met 
wapperende vlaggetjes ter inspiratie. 
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Dromen en daden van samengaan – het  koord van onze verbinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Één 
kerkenraad / 
organisatie 

Geregeld elkaars 
diensten bezoeken, 
proberen meer begrip op 
te brengen voor elkaar. 
Samen koffie drinken 

Laten zien dat je 
gelooft.  
Er over praten 

Ben net in de 
commissie 
Samenwerking 
gegaan! 

Samen zingen,  
samen vieren,  
samen eten,  
eigenlijk gewoon 
alles samen. 

Samen  
Kerk 
 zijn 

Meer elkaar 
persoonlijk(apart) 
ontmoeten, dan leer je 
elkaar meer kennen en 
komt er 
verbondenheid 

Snel één 
gemeente 
worden. 
Gewoon ons 
zelf blijven 

Doe genoeg, dus 
stimuleren en 
positief tegen de 
verbinding 
aankijken. 

Actiever 
deelnemen 
aan 
activiteiten 

Om en om 
gaan kerken 
in LZ + TW 

Samen vieren, 
eten, luisteren. 
Elkaar 
accepteren en 
respecteren zoals 
we zijn en doen. 
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Stichting Vrienden van DHAN 
 
Het is al weer een aantal jaren geleden sinds 
wij in India waren, maar we denken nog met 
plezier en dankbaarheid terug aan de 
hartelijkheid waarmee we werden ontvangen 
door de mensen in hun huizen, zoals u op deze 
foto ziet: 
 

 
 
Diny en ik kregen bloemen in ons haar en er 
werden enthousiaste verhalen gedeeld over de 
ontwikkelingen in het dorp dankzij het werk 
van DHAN. 
Op dit moment is het regenseizoen sinds een 
paar weken bezig en zijn alle dorpsbewoners 
aan de slag op hun veldjes.  
  

 
 
DHAN heeft de afgelopen maanden veel 
energie gestopt in het verbeteren van de 
waterhuishouding rondom de dorpen. Dat is 
nodig omdat de regens steeds minder goed 
voorspelbaar zijn en soms valt er veel te veel, 
maar op andere momenten in het jaar weer 
veel te weinig. 
 

Daarom zijn er nu wateropvang-poelen 
gemaakt zoals u hieronder ziet: 
  

 
 
Zwaar werk waaraan zowel mannen als 
vrouwen intensief hebben bijgedragen: 
 

  
 
DHAN heeft de mensen voor hun inzet betaald 
en zo snijdt het mes aan twee kanten: de 
mensen hadden deze zomer een inkomen en 
het dorp is nu een wateropvang rijker, 
waarmee in dit jaargetijde de gewassen 
kunnen worden bevloeid.  
 
Ondertussen zijn ook de bijlesactiviteiten voor 
de kinderen doorgegaan en is er geïnvesteerd 
in laptops en een beamer: 
 

 
 
De kinderen van de satellietscholen kunnen nu 
in een lokaal van het kindertehuis online lessen 
volgen die onder meer door de medewerkers 
van de ICT Afdeling van DHAN worden 
gegeven. 
 
Steeds wordt met kleine stapjes progressie 
geboekt. Worden mensen meer weerbaar en 
zelfredzaam en hebben kinderen meer kansen 
op een goede opleiding en daarmee een betere 
toekomst.  
Uw steun is hierbij onmisbaar, blijft u 
alstublieft uw financiële bijdrage aan dit 
belangrijke werk geven. 
 
Van harte dank namens de drie bestuursleden: 
Diny Fockens-Brink, secretaris;  
Corné de Jonge, penningmeester;  
Annette Houtekamer-van Dam, voorzitter 
 
www.vriendenvandhan.nl 
info@vriendenvandhan.nl 
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36 
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      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 bijdrage van Martin 
Rijpsma. 
 
DE FREMERSBERG 
In Maassluis, toen ik ongeveer 16 jaar was 
kwam ik in aanraking met het muziekstuk “De 
Flemersberg”, gecomponeerd door Miroslav 
Koennemann, (1826 – 1890) een Tsjechische 
componist.  
Deze componist heeft dit monumentale stuk 
geschreven op basis van de Fremersberg (525 
meter) in het Zwarte Woud, Duitsland, bij de 
stad Baden-Baden. Als je op het marktplein 
van Baden-Baden staat kun je hem niet 
missen. Een schitterende omgeving met veel 
wandelpaden. De componist heeft daar in 1860 
een tijdje vertoefd en de omgeving gaf hem 
inspiratie voor deze compositie, welke 
oorspronkelijk bedoeld was voor een harmonie-
orkest. De dirigent Benedict Silbermann heeft 
de compositie bewerkt voor een groot 
symfonie-orkest, aangevuld met meerdere 
koper- en houtblazers en met 5 man extra 
voor het slagwerk.  
 
Een muzikale berg 
Het werk heeft een lyrisch en romantisch 
begin. Er is een groep jagers te paard, die zich 
verzamelt op het marktplein, deze gaan door 
de velden en de bossen op jacht naar 
eventuele wilde zwijnen. Je hoort als het ware 
de zwoele wind en de wuivende korenhalmen. 
De trompetten en waldhoorns blazen het begin 
en ze vermaken zich een dorpje verderop met 
bier en een Tiroler rondedans.  
 
Onweer 
In de verte verschijnen donkere wolken en de 
jagers vermoeden dat ze het niet droog zullen 
houden. Maar dan moeten ze terug naar de 
stad waar ze vandaan komen. Helaas beseffen  
 
 
 
 

ze dat te laat. De aanzwellende wolken spuiten  
hun bliksemstralen uit met donderend geweld 
en de jagers moeten proberen te schuilen . De 
muziek zwelt aan en het hoefgetrappel van de 
jagende paarden worden vertolkt door 8 
klarinetten die hijgen en snuiven alsof zij ook 
bang zijn voor het onweer. 
 
De jagers zijn net op tijd terug uit het bos  en 
bij een kerk aangekomen kunnen zij schuilen 
voordat de regen met bakken uit de hemel 
valt. Nu zijn de pauken (slagwerk) aan de 
beurt. De bliksem geeft een enorm kabaal en 
de regen klettert tegen de ramen. Voor dit 
geweld heffen de vrome jagers een lied aan  
en zingen “Grosser Gott wir loben dich” (Lied 
413). En het is in deze vrome omgeving dat 
het gezelschap wacht op beter weer. Met de 
jubelende klanken van de lofzang wordt “De 
Fremersberg” besloten. 
 

 
 
Tenslotte: 
Deze compositie duurt circa 16 minuten maar 
heeft op mij in mijn jonge jaren zeer veel 
indruk gemaakt. Elke keer als ik dit stuk hoor 
krijg ik weer kippenvel. Die donder en bliksem 
en dat koor (de jagers) maken dit tot een 
uniek stuk muziek waar veel van orkest en 
koor alsmede van de dirigent verwacht wordt. 
Mocht u dit muziekstuk opzoeken op Youtube, 
kijk dan niet naar de plaatjes van de 
schilderijen, die behoren bij dat andere 
muziekstuk, van de slag bij Waterloo. 
Onbegrijpelijk dat Youtube deze fout gemaakt 
heeft. 
 
Veel luisterplezier,  
 
Martin Rijpsma 
 

 
 

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