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  Van de redactie 
 

 
 
Allereerst wensen wij u vanaf deze plek een heel Gelukkig Nieuwjaar. Misschien bent u blij dat het 
oude jaar voorbij is omdat het u herinnert aan dingen die verdrietig of pijnlijk waren; het verlies van 
een dierbare, een ziekte, het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Door een punt te zetten achter 
zo’n jaar hoopt u wellicht ook dàt verdriet en dìe pijn achter u te kunnen laten. Een nieuw jaar kan 
nieuwe kansen, andere mogelijkheden en een frisse kijk geven op het leven van vandaag de dag. Wij 
wensen u moed, kracht en vertrouwen om van 2023 een vreugdevol jaar te maken. Wees lief voor 
elkaar! 

 
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 01 januari 2023 
 

 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

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

 

Zondag 08 januari 2023 
 

 
 

Eerste zondag na Epifanie 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Wagenvoorde uit Breda 
 
Terheijden – Wagenberg bij SOVAK 
10.00 uur: ds. E. Fockens  
Diaconiecollecte: Stichting Afriana 
 
 

 

Zondag 15 januari 2023 
 

 
 

Tweede zondag na Epifanie 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Oecumenische gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Stichting Hamlin Fistula 
Nederland 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 
 
 
 
 

 
 

Zondag 22 januari 2023 
 

 
Derde zondag na Epifanie 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. E.A. Postma uit Ginneken 
Diaconiecollecte: Stichting Werkgroep 
Gehandicapten ZW-Brabant 
 
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: ds. W. Bisschop uit Breda 
Diaconiecollecte: Stichting Vrienden van DHAN  
 

 

Zondag 29 januari 2023 
 

 
Vierde zondag na Epifanie 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. G. v.d. Weerd uit 
Geertruidenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. B. Heringa uit Teteringen  
Diaconiecollecte: Voedselbank Made 
 

 

Zondag 05 februari 2023 
 

 
Vijfde zondag na Epifanie 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden – Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. S. Dondorp uit Chaam  
Diaconiecollecte: KIA - Werelddiaconaat 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
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 15 januari 2023 
18.30 uur: dhr. C. Groeneveld 
De collecte is voor de kerkvoogdij 
 

Zondag 05 februari 2023 
18.30 uur: dhr. P.A. Kraak 
De collecte is voor KIA - Werelddiaconaat 
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     Ter overweging 
 
 

Wonen bij mensen – een preek in de 
Kerstnacht 
 
Hieronder de tekst van de preek die ik in de 
kerstnacht heb gehouden. Als u bij de dienst 
aanwezig was, kan het zijn dat u merkt dat ik 
tijdens de dienst andere woorden heb gebruikt. 
Dat was ook zo. De lijn van de preek, de 
inhoud, heb ik vastgehouden. 
 
Beste mensen, gemeente van Christus,  
 
Wat goed is het om hier zo bij elkaar te zijn. 
Elk jaar spreekt het kerstverhaal ons weer aan. 
Het roept om aandacht, grijpt ons aan. Het 
doorbreekt de gang van de dingen als je even 
de tijd neemt om erbij stil te staan. En dat 
doen we nu. 
 
Eerst moeten we door de romantische laag van 
kerst heen. Dat kan kort:  
- als je beseft wat Jozef en Maria aan het 
doen zijn, hebben ze meer weg van een 
Oekraïens stel dat op de vlucht is dan mensen 
die bij een overboekte vakantiebestemming 
aankomen; en 
- er lagen geen ‘herdertjes bij nachte’ maar 
daar waren doorgewinterde schapenboeren die 
wilde dieren van zich af moeten houden. 
  
Goed, nu we dit beeld hebben bijgesteld, laten 
we nader op het kerstverhaal ingaan. Het 
verhaal heeft iets weg van de verhalen die de 
bijzondere geboorte van een koningskind 
aankondigen, zoals bekend in het oude Egypte. 
Verhalen die veelal achteraf verteld werden 
omdat het leven van een farao liet zien dat 
deze persoon bijzonder was. Mogelijk is Lucas 
door die verhalen op een gedachte gebracht. 
Daarmee heeft hij het verhaal van Jezus’ 
geboorte kleur gegeven.  
Het kerstverhaal spreekt ons aan als we het 
lezen vanuit het leven van Jezus. Jezus bleek 
een mens te zijn naar Gods hart. Hoe meer zijn 
tijdgenoten naar Jezus keken, hoe meer ze 
God zagen. Lucas vertelt ons: Wie Jezus ziet, 
ziet God op de achtergrond al verschijnen 
(deze zin is van Edward Schillebeeckx). 
Daarom wordt Jezus ‘Gods zoon’ genoemd. Als 
Lucas en Jezus’ tijdgenoten zeggen dat hij 
Gods zoon is, bedoelen ze dat God voor Jezus 
het allerbelangrijkste was, dat zijn leven 
volledig op God was afgestemd was, dat ze uit 
hetzelfde hout gesneden waren. Hoe dan? In 
wat Jezus deed bij zijn leven. Hij zag om naar 

de weduwe, de wees en de vreemdeling, om 
het bijbels te zeggen. Naar onze tijd vertaald: 
Jezus keek om naar wie buiten de boot viel, 
mensen die niet konden of wilden meedoen. 
Jezus ging op mensen af waar anderen met 
een boog omheen gingen. De kern van zijn 
boodschap was: ‘Ik zie je, ik zie je staan, echt! 
Kom, laat me toe waar jij je verstopt.’ Zo 
belichaamde hij Gods liefde. 
Lucas herinnerde zich de woorden van profeten 
als Jesaja. God zou een redder brengen, een 
koning maar dan anders, met oog voor 
mensen die niet meetellen, die uitgeteld zijn. 
Die mensen kunnen wij in onze tijd herkennen. 
De vluchtelingen, zij die pijn hebben aan het 
verleden, aan wat hen is aangedaan – denk 
aan de nakomelingen van tot slaaf gemaakten.  
Maar ook mensen die ik soms ontmoet en die 
zeggen: ‘Ik doe er niet toe. Ik ben er wel, ze 
zien me lopen, maar eigenlijk tel ik niet mee.’ 
Zoals een vrouw die jaren door een man uit de 
kerk was misbruikt dacht dat zij er voor God 
niet toe deed. Totdat ik haar vroeg om God 
voor zich neer te zetten op een stoel, alsof God 
er even bij was. Wat zou ze God vragen? Of ik 
oké ben, vroeg ze aan God. En wat was Gods 
antwoord? Ze ging op de stoel van God zitten 
en zei met tranen in haar ogen: ‘Ja, jij bent 
oké.’ 
 
Zo ging Jezus zijn weg toen hij leefde. Hij 
vertelde mensen: ‘Jij bent oké. Ik zie je. Kom, 
ik maak je vrij van wat je gevangen houdt, je 
hoeft niet bang te zijn.’ Zo kwam God in Jezus 
onder de mensen wonen. Dat was ongekend, 
dat was verrassend. Jezus zette mensen op de 
been. God was zo dichtbij, liefdevol.  
 
Maar hoe vertel je dat vanaf het begin, moet 
Lucas gedacht hebben. Jezus moet helemaal 
vanuit zichzelf vol van God zijn, en toch 
verbonden met mensen. Daarom wel geboren, 
maar niet door een man verwekt. Daar moet 
geen man aan te pas komen. Zo komt God in  
Jezus dichtbij. Als een kind, geboren, klein. Dat 
schrikt mensen niet af, maar geeft ons de kans 
om met dit nieuwe beeld van God mee te 
groeien. Jezus begint als een klein mensenkind 
en gaat langs de groeiwegen die wij ook gaan, 
zo is Jezus op en top dichtbij. Hoe anders 
kunnen Jezus en God weten wat wij 
meemaken?  
 
En zo staan we in het kerstverhaal voor de 
kribbe, en als wij Jezus, zo klein en groots 
tegelijk, zien en in ons leven toelaten, wat 
dan? Probeer het eens: ga eens na, hoe voel je 
je nu, op dit moment? Met wat je meedraagt 
een vreugde, hoop, ervaringen, verdriet, 
verlangen, boosheid, angsten; noem maar op. 
Ja, gewoon zoals je nu bent. En laat dan Jezus, 
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het kind in de kribbe naar je kijken. Zie daarin 
God die je ziet, niets meer en niets minder.  
En Jezus, en God, zegt:  
‘Ik zie je, alles, het is oké.’ 
En je antwoordt: ‘Ja maar …’ 
God: ‘Het is oké.’ 
Jij: ‘Doe niet zo gek.’ 
‘Het is oké.’ 
‘Maar ik weet niet of…’ 
‘Het is oké.’ 
‘Ik geloof, misschien niet…’ 
God opnieuw, ‘Het is oké.’ 
En zo word je gezien, God ziet je, Jezus ziet je. 
Wees niet bang. Dat zei Jezus al in de storm en 
dat zei de engel tegen Maria: ‘Wees niet bang!’ 
Geloof, het is heilzaam (ja, ik gebruik expres 
dit woord), heilzaam om er gewoon te zijn bij 
God. En dat is precies wat Jezus doet! Hij laat 
mensen voelen hoe het is om er gewoon te zijn 
bij God. 
 
Dat heeft weer grote gevolgen voor mensen 
die in hem God zien! Wanneer je je door Jezus 
gezien weet, verschuift er wat in de je. Het is 
alsof er een muurtje kantelt, alsof je vrij wordt 
om anders in het leven te staan. Toen en nu 
voelen mensen zich vrijer in het leven staan, 
ze gaan met de ogen van Jezus om zich heen 
kijken. En het wonder kan gebeuren: anderen 
voelen zich gezien. Anderen voelen zich alsof 
God, door wat mensen doen, nabij is. In de 
daden van liefde van mensen, in onze daden, 
wordt God aanwezig.  
 
De beweging groeide en zo zitten we hier en 
vieren Kerst. Wij kunnen die beweging voelen. 
Ervaren dat er in ons een muurtje kantelt als 
we gezien worden door God in Jezus. En dan 
gebeuren er wonderen. Mensen zien elkaar.  
 
En ja, ik weet, dit is één kant van het verhaal. 
Het Kerstkind, zo kwetsbaar, maakte mensen 
bang. Zo was daar Herodes, en later moest 
Jezus er zelf aan geloven omdat de leiders van 
het volk het maar eng vonden, iemand die God 
zo dichtbij bracht en liefde zo tastbaar 
bevrijdend wist te maken. En ja, van de 
mensen die Jezus achterna gingen, zijn er die 
ook kwaad deden en leed veroorzaakten in het 
leven van anderen. Deze kant is er ook. Het is 
juist daarom dat we met kerst beginnen met 
een kind in de kribbe, omdat een kind altijd 
meer hoop met zich meedraagt dan in het 
verhaal past. Het kind in de kribbe draagt onze 
toekomst in dit leven en er aan voorbij. 
Vandaag vieren we dat we, ondanks onze 
neiging ons te verstoppen, gezien worden, 
geraakt en bewogen door en tot liefde voor 
alles en iedereen. Daarom vieren we Kerst. Wij 
worden gezien, dat zingen de engelen:  ‘Vrede 
voor de mensen die God liefheeft.’ 

Deze mensen leven op deze wereld. Dat zijn 
wij, dat ben jij: de vrede Gods voor ons, Gods 
liefde in Jezus voor ons. En dat zet ons in 
beweging naar elkaar. Dat vieren wij vandaag 
met Kerst.  
In Jezus’ naam. Amen. 
 
Ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
   
 
 
 

Bij de kerkdiensten 
 

 
15 januari – oecumenische dienst 
 

 
 
 
Op 15 januari vieren we de dienst samen met 
de Immanuëlparochie. Pastor Petra Mergaerts 
en ik zullen dan voorgaan. Het thema van de 
dienst is Doe Goed, Zoek Recht.  
We lezen over het wegvallen van grenzen als 
je gelooft en over richtingwijzers voor ons 
handelen. Als gelovigen proberen we goed te 
doen en het recht na te streven. De ene keer 
lukt het beter dan de andere. Telkens weer 
worden we op het goede spoor gebracht door 
Gods woord. In deze dienst staan we daarbij 
stil: Goed doen, bij elkaar komen, zingen, 
lezen, en in een eenvoudige ritueel voelen en 
ervaren dat we ruimte krijgen om telkens weer 
op te staan en nieuwe wegen te zoeken. 
Leden van het koor van de parochie en van de 
cantorij van de gemeente zullen de gemeente 
bij het zingen ondersteunen.  
Na de dienst zullen we de tijd nemen om 
elkaar te ontmoeten en elkaar een goed nieuw 
jaar wensen. Hoewel we dan al in de tweede 
week van januari zijn, kunnen we ons indenken 
dat er genoeg mensen zijn om te groeten, 
zeker als we samen met de mensen van de 
Immanuëlparochie zijn. 
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Gemeenteberaad, verder samengaan 
 

Als gemeenten doen we veel samen. In de 
afgelopen tijd hebben we onder de noemer 
‘Koffie, koek en een goed gesprek’ gesprekken 
gevoerd over het samengaan van de beide 
gemeenten. bij de diensten van 15 en 22 
januari zullen we resultaten van deze avonden 
presenteren. Dan worden ook twee gemeente-
beraden aangekondigd die gehouden worden 
op 5 februari (Terheijden/Wagenberg) en 19 
februari (Lage Zwaluwe). 
Het is hartverwarmend om te merken dat veel 
mensen blij zijn met de samenwerking, en dat 
er ideeën zijn hoe we dat verder kunnen 
uitbreiden. Tegelijk staan we voor lastige 
keuzes om de samenwerking verder vorm te 
geven. Het is goed er met elkaar over te 
praten en te horen wat ieder te zeggen heeft, 
waar de pijnpunten liggen en wat de 
opbrengsten zijn van het samengaan. 
 

ds. Marijn Gilhuis 
 

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

Uit de pastorie 
 
 

Groet in het nieuwe jaar 
Dank voor de het mooie bloemstuk vanuit de 
kerk en kaarten die we hebben ontvangen. Een 
goed nieuw jaar toegewenst met veel zegen, 
goeds en gezondheid.  
 
Hartelijke groet,  
 

Ds. Marijn Gilhuis 
 
Achter de schermen 
Bij de kerkdiensten doen altijd veel mensen 
mee. Direct en indirect dragen velen bij aan de 
dienst. Kosters, organisten, ambtsdragers, 
schoonmakers, leiders van de cantorij, 
beameraars, leden van de voorbereidings-
groepen, makers van de liturgische 
schikkingen, mensen die kerkgangers welkom 
heten, lectoren, en zo meer (mogelijk vergeet 
ik een groep want vele zijn de taken en vele de 
taakdragers). En na diensten bedanken we (de 
voorgangers) zo nu en dan (meestal bij 
bijzondere diensten) mensen die hebben 
meegewerkt. Die dank geldt natuurlijk altijd, 
bij iedere dienst. 
Soms is het zo dat dingen worden voorbereid, 
maar niet uitgevoerd. Dat melden we niet, 
omdat bij diensten veel niet gebeurt wat 
gedacht en bedacht is, omdat het onderdeel 
van de voorbereiding is. Leuke, mooie en 
creatieve dingen doe je toch maar niet omdat 
het teveel zou worden of te moeilijk of toch 

niet past. Dat vertel je niet omdat het om de 
dienst gaat die je op dat moment houdt, en 
niet om alles wat er niet in kwam. Afgelopen 
kerstnacht, en dat wil ik hier wel graag 
melden, hadden we als liturgiecommissie 
(Reina Faasen, Mariëtte Verkerk, Martin 
Rijpma, Rozien Renzen), Gonny van Steeg – 
cantorij -, Ad Verdoorn – voorganger- , Dick 
van der Eijk en Ad Brenters later als 
streamers, een mooi stukje verhaal van 
verbinding voorbereid. En dat wil ik wel 
melden, want er was veel denkwerk en 
voorbereiding gedaan, maar omdat iemand in 
de voorbereiding ziek werd hebben we 
besloten om het helemaal af te blazen. We 
zouden tijdens de dienst, voor de lezingen, een 
verhaal vertellen van verbinding tussen 
Terheijden-Wagenberg en Lage Zwaluwe. In 
een vooraf door Nel Groeneveld en Mieneke 
van ’t Geloof opgenomen filmpje zouden twee 
mensen, eentje vanuit Terheijden, Wouke 
Eindhoven, en eentje vanuit Lage Zwaluwe, 
Kees Groeneveld, naar de andere kerk lopen. 
Tijdens de dienst, terwijl de voorgangers met 
elkaar aan het beeldbellen waren, zou er aan 
de deur worden geklopt en een gast uit Lage 
Zwaluwe zou in het Witte Kerkje aankomen en 
een gast uit Terheijden in Lage Zwaluwe. Zo 
zouden we de gemeenten die onderweg zijn 
verbeelden (daar gingen de liederen ook over: 
‘We trekken verder en verder’). Het zou een 
moment zijn van verrassing en verbinding 
tussen beide gemeenten. Het is uiteindelijk 
niet doorgegaan, maar ik wil het deze keer wel 
noemen, met dank aan allen die hebben 
meegedacht en meegedaan! 
 

Ds. Marijn Gilhuis 
 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 

 

 
Stop 
 

Voordat u  omslaat, weet u nog wat uw eigen 
vlaggetje was – of is – voor het koord van de 
verbinding? 
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Dromen en daden van samengaan – Het koord van onze verbinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Koken! 
Bakken! 

Eten! 

Je openstellen voor 
de ander en 
meebewegen op de 
wind die in één 
richting waait. 

Ik kan bijdragen 
als vrijwilliger in 
kerkenraad, 
meedenken en 
mee stimuleren 

Samen 
bedenken 
waarvoor we 
kunnen bidden 
of voor wie. 

Niet zo 
dikwijls iets 
veranderen. 
Proberen een 
traditie op te 
bouwen. 

Zingen 
en vieren 

Samen vieren elke 
week. Ambtsdragers 
en medewerkers in 
beide kerken dienst 

laten doen.Elke week 
koffie na de dienst 

Viering in een 
kring is meer 
verbondenheid. 
Rekening 
houden met 
langere lijnen, 
Meer mensen 
bezoeken 
 

Zelf zou ik mee willen 
denken over de manier om 
mensen van buiten de kerk of 
die ooit opgestapt zijn, te 
benaderen en te betrekken 
bij ontmoetingen. 
 

 
Persoonlijke 
ontmoeting 
 

Alle 
diensten 
gezamenlijk 
vieren 

In gesprek gaan 
met elkaar elke 
zondag 10 
minuten voor de 
dienst met 
koffie/thee. 
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     Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 13 december 2022 
 
Na het welkom van Helma Orie beginnen we 
zoals gebruikelijk met bezinning. Marijn Gilhuis 
neemt ons mee in het boek ‘Het geheim van 
Jezus van Nazaret’ van Eugen Drewermann. 
Deze Duitse ex-priester gaat in dit boek in op 
vragen van jonge mensen rond het geloof en 
de persoon Jezus. Drewermann is een 
charismatische spreker en begenadigd 
schrijver die Jezus schetst als de bevrijder van 
angsten. Onvoorwaardelijke acceptatie van 
ieder mens door Jezus is de kern van zijn  
boodschap. Marijn overweegt komend voorjaar 
een kring op te zetten rond het boek. 
 
Na het bespreken van de notulen, actielijst en 
jaarplanning komende de volgende zaken aan 
de orde: 
- Verslag eerste ‘Koffie, koek en goed 
gesprek’ bijeenkomsten 
- Plan van aanpak om te komen tot de keuzes 
aangaande verdere samenwerking tussen de 
gemeentes 
- Onze rol rondom de eerste gearriveerde 
vluchtelingen uit Oekraïne 
- Gehouden en komende kerkdiensten 
- Nieuwjaarsbijeenkomsten rond de eerste 
diensten van 2023 
- Ronde langs predikant, ouderlingen, 
diakenen en kerkrentmeesters 
 
Nelleke ten Haaf sluit af met het gedicht ‘Geen 
keus’ van Hans Bouma. 
 
Namens de gezamenlijke kerkenraad 
Kees Groeneveld 
Scriba Lage Zwaluwe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Van de kerkenraad 
 
Namens de beide kerkenraden wens ik 
iedereen alle goeds voor 2023.  
 
2022 startte voor velen met een gevoel van 
eenzaamheid door de lockdown, maar voor 
sommigen was dit ook een periode waarin je 
merkte dat het fijn kon zijn om wat meer thuis 
te kunnen zijn. Er zal verdriet, tegenslag, 
ziekte en verlies zijn geweest, maar we zullen 
vast ook mooie dingen hebben ervaren, zoals 
genieten van familie en natuur, slagen voor 
school/studie, een geslaagde operatie, de 
geboorte van een kind, en noem maar op.              
Vaak zie je de goede dingen als gewoon en 
blijven de vervelende dingen hangen.                
 
2022 was een jaar waarin we in januari de 
kerkdiensten gelukkig weer hebben kunnen 
oppakken na de lockdown. In december 2022 
hebben we de kerstdiensten (althans bij het 
schrijven van dit artikel zag het er wel naar 
uit) weer in de kerk kunnen vieren en niet 
alleen via de streaming hoeven te volgen. 
De streaming is mede door corona versneld in 
onze beide kerkdiensten gekomen. Dit is een 
uitkomst gebleken; ook nu heeft iedereen de 
keuze om de kerkdienst thuis direct of later te 
kijken. Terheijden is trouwens nog steeds op 
zoek naar mensen die willen helpen met 
streamen. 
 
In Terheijden is inmiddels de nieuwjaarsdienst 
geweest, daar is het de traditie om de eerste 
kerkdienst van het nieuwe jaar te beginnen 
met koffie & lekkers en elkaar te begroeten, 
waarna de kerkdienst gaat beginnen. In Lage 
Zwaluwe hebben we de traditie van een 
nieuwjaarsreceptie in Ons Belang. Dit jaar 
willen we de receptie houden na de 
oecumenische en gezamenlijke dienst van 15 
januari 2023. In deze dienst gaat onze 
predikant Marijn Gilhuis voor.  
 
Er zijn verschillende mensen langdurig ziek 
binnen onze gemeente, het is fijn als ze af en 
toe een kaartje in de brievenbus krijgen. 
 
In de kerkenraad van Lage Zwaluwe hebben 
Nel Eestermans en Nelleke ten Haaf 
aangegeven nog een periode ouderling te 
willen zijn. We zijn hier erg blij mee en de 
herbevestiging zal op 19 februari 2023 zijn. 
 
Er staat een gemeenteberaad gepland in 
Terheijden op 5 februari en in Lage Zwaluwe 
op 19 februari 2023 na de kerkdienst. In dit 
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gemeenteberaad willen we praten over de 
voortgang van de verbinding tussen onze 
kerken, wat kunnen we doen om elkaar beter 
te leren kennen? Wat zou je graag anders 
willen in een kerkdienst? Gaan we in 2024 
meer (om en om) gezamenlijke diensten 
vieren? Zijn we hiervoor al genoeg naar elkaar 
toe gegroeid, zien we de noodzaak hiervan 
voor een voortbestaan in? Is het fijner om 
vollere kerken te hebben en hebben we hier 
een ritje naar de andere gemeente voor over 
of zijn we hier nog niet aan toe? In ieder geval 
belangrijk om op een van deze gemeente-
beraden jullie stem te laten horen. 
 
Als laatste wensen we jullie nogmaals veel 
mooie momenten toe in 2023 met fijne 
diensten, omzien naar elkaar en verbinding 
zoeken met elkaar. 
 
Namens de kerkenraden van Lage Zwaluwe en 
Terheijden-Wagenberg, 
Helma Orie 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 
 

Agenda  
 
 
 

januari 2023 

05 Bijbellezen 09.00 Lage Zwaluwe 

06 Samen aan tafel 17.30 
Tuinkamer 
Terheijden 

09 
Kerk 
schoonmaken 

9.00 
uur Lage Zwaluwe 

09 Een goed gesprek 19.30 
Tuinkamer 
Terheijden 

12 Bijbellezen 09.00 Lage Zwaluwe 

17 
Amnesty 
schrijfochtend 10.00 

Tuinkamer 
Terheijden 

 Koffieochtend 
10.00 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

18 
Een goed gesprek 
jongerengroep 

19.30 
Tuinkamer 
Terheijden 

19 Bijbellezen 09.00 Lage Zwaluwe 

26 Bijbellezen 09.00 Lage Zwaluwe 

27 
Een goed gesprek 
ochtendgroep 

09.30 
Tuinkamer 
Terheijden 

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

 
 
 
      Mededelingen Diaconie 
 
 
 

 
Collecte zondag  
08 januari 
Stichting Afriana 

 
 
 
Tijdens de viering bij Sovak op zondag 8 
januari wordt er gecollecteerd voor de 
Stichting Afriana. Stichting Afriana Foundation 
is in 2011 opgericht, als christelijke non-profit 
organisatie met als hoofddoel kindersterfte te 
verminderen in Afrika. Door middel van 
verschillende projecten richt Stichting Afriana 
Foundation zich op kinderen en families die 
leven onder de armoedegrens. Door de strijd 
aan te gaan met armoede, ziekte, misbruik en 
verwaarlozing wordt er geprobeerd de leef- 
omstandigheden 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. 
 
 

Collecte zondag  
15 januari 
Hamlin Fistula 
Nederland 

 
 
Op zondag 15 januari is de collecte voor 
Hamlin Fistula Nederland. Doel van de 
Stichting Hamlin Fistula Nederland is het 
materieel en financieel ondersteunen van 
Hamlin Fistula Ethiopië (het Addis Ababa 
Fistula Hospital, de vijf regionale ziekenhuizen 
en het Hamlin College of Midwives) en het 
vergroten van de bekendheid van de fistel-
problematiek in het algemeen. Hamlin Fistula 
Ethiopië  krijgt geen overheidssteun en is 
volledig afhankelijk van donaties en giften. Zes 
internationale stichtingen, waar Stichting 
Hamlin Fistula Nederland er één van is, hebben 
zich tot doel gesteld dit goede doel in Ethiopië 
financieel te ondersteunen. 
 
Er zijn in 2022 en 2023 vier deelprojecten 
waar financiële steun voor nodig is: 
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A: De financiering van hersteloperaties 
Een volledige niet gecompliceerde fistel-
operatie, inclusief verdoving, operatie-
materiaal, medicijnen en dergelijke kost € 900. 
Voor elke € 900 kan dus een vrouw worden 
geholpen. Maar dat niet alleen. De vrouwen die 
ooit als verstotenen uit hun dorp vertrokken en 
die terug kunnen keren naar hun eigen 
gemeenschap vormen met al hun opgedane 
kennis en wijsheid een vraagbaak voor de 
vrouwen in hun omgeving. Ze spelen een grote 
rol in de verspreiding van meer kennis over 
family-planning, verloskundige hulp, 
persoonlijke hygiëne en het tegengaan van 
kind-huwelijken. 
 
B1. De financiering van de opleiding van 
studentes verloskunde en 
 
B2. De ondersteuning van verloskundigen in 
een verloskundigen-kliniek 
De Hamlin verloskundigen blijven minstens vier 
jaren werkzaam in de verloskundigen-kliniek 
waar zij met zijn tweeën geplaatst worden. Dit 
is een voorwaarde die aan de gratis Hamlin-
opleiding tot verloskundige verbonden is. De 
Hamlin verloskundigen begeleiden vrouwen 
voorafgaand, tijdens en na de bevalling. Zij 
zijn met hun gedegen kennis en ruime 
praktijkervaring in staat om vroegtijdig te 
diagnosticeren of een vrouw gevaar loopt op 
obstructie tijdens de bevalling, waardoor zij ze 
op tijd kunnen verwijzen naar het ziekenhuis 
voor een keizersnee. Ook kunnen ze tijdig 
vaststellen of er sprake is van een postpartum 
bloeding, één van de grootste oorzaken van 
moedersterfte, spoedeisende hulp verlenen en 
doorverwijzen naar het ziekenhuis. 
 
C. De financiering van hersteloperaties na een 
baarmoederverzakking 
In het laatste stadium van een verzakking 
bevindt de baarmoeder zich buiten het lichaam 
van de vrouw. Dat is bij veel van de jonge 
vrouwen waarmee de Hamlin chirurgen worden 
geconfronteerd het geval. Ook deze vrouwen 
zijn, vergelijkbaar met fistelpatiëntes, 
incontinent en niet meer in staat te werken, 
laat staan zwanger te worden. Ook zij raken 
aan de rand van de samenleving. Dit terwijl 
hersteloperaties relatief eenvoudig zijn. Deze 
collecte bevelen wij van harte aan!    
 
 
 

 
 
Op zondag 22 januari is de collecte voor 
Stichting Werkgroep Gehandicapten ZW-
Brabant. Stichting Werkgroep gehandicapten 
Zuid West Brabant organiseert jaarlijks een 
vakantieweek voor ouderen en mensen met 
een kwetsbare gezondheid of handicap. Kortom 
voor mensen, die niet alleen op vakantie 
kunnen, omdat ze ook tijdens hun vakantie 
zorg nodig hebben. Al jaren maken ook leden 
uit onze eigen gemeente hiervan gebruik. De 
vakantie wordt gehouden in het Nieuw 
Hydepark te Doorn, vroeger bekend als het 
Roosenvelthuis. Ondanks de vele vrijwilligers, 
die zich inzetten om ervoor te zorgen dat het 
een fantastische week wordt, zijn de kosten 
voor zo’n week hoog. Accommodatie, gas en 
elektra, personeelskosten, eten en drinken, 
ontspanning en zorg voor de mensen, … ach, u 
weet zelf wel dat de kosten dan oplopen. Om 
deel te kunnen nemen aan zo’n week wordt 
aan de gasten zelf een eigen bijdrage 
gevraagd. Daarnaast wordt een beroep gedaan 
op bedrijven en instellingen, alsook plaatselijke 
kerken om het vakantieoord open te houden. 
Onze gemeente wil graag een bijdrage leveren 
aan de Stichting Werkgroep gehandicapten 
Zuid West Brabant en daarom bevelen wij de 
collecte van harte aan.  
 

 
 
Op zondag 29 januari is de collecte voor de 
Voedselbank Drimmelen. In de maand 
december hebben we vanuit onze gezamenlijke 
diaconieën veel kunnen betekenen voor de 
cliënten van de Voedselbank in Made. Dankzij 
de collecte-bijdragen, extra giften en donaties  
van andere kerken in onze gemeente kunnen 
we per week iets meer besteden om verse 
groenten en fruit te kopen. Dankzij uw 
bijdragen en sponsoren konden we elke client 
een feestelijk verpakte voedselbon van 25 euro 
geven om met Kerstmis iets extra’s op tafel te 
kunnen zetten. Daarvoor onze hartelijke dank! 
Het aantal cliënten dat de hulp van de Voedsel-
bank hard nodig heeft groeit helaas nog 
steeds. In het kader van de gezinshereniging 
worden statushouders weer verenigd met hun 
gezinsleden die achterbleven in het land van 
herkomst. De nieuwe start die ze hier maken is 
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niet makkelijk; de taal is echt een probleem, er 
zijn zoveel regels die niet altijd te begrijpen 
zijn en alles is hier erg duur. De wekelijkse 
gang naar de Voedselbank helpt om te 
voorzien in de behoefte aan eten maar veel 
mensen schamen zich ervoor om daar een 
beroep op te moeten doen. Voor vluchtelingen 
komt daar nog bij dat niet alles halal is, soms 
kan er varkensvlees, -vet of gelatine uit 
varkensbotten in verwerkt zijn. Gelukkig zit dat 
niet in het fruit en de groenten die wij 
aanleveren. Dat kan iedereen met een gerust 
hart eten, hoop ik. 
 
Kerstbonnenactie vanuit de gezamenlijke 
diaconie 
Als vervolg op de actie ‘vakantietas’ besloot de 
gezamenlijke diaconie iets te doen voor de 
kinderen die al bij ons bekend zijn via Stichting 
Leergeld en Vluchtelingenwerk Drimmelen. We 
vragen aan deze instanties altijd toestemming 
om de kinderen te mogen benaderen en in de 
regel mag dat éénmalig voor een bepaalde 
actie. Beide organisaties lieten weten dat de 
lijst met kinderen wel flink was gegroeid. Meer 
ouders doen een beroep op Stichting Leergeld 
voor de aanschaf van schoolspullen en sport-
benodigdheden omdat ze dat zelf niet meer 
kunnen betalen. Vluchtelingenwerk begeleidt 
nu meer gezinnen in het kader van de gezins-
hereniging met statushouders die al in onze 
gemeente Drimmelen woonden, waaronder 
enkele gezinnen met vijf kinderen, dus dat tikt 
lekker aan. Met bijdragen vanuit de diaconieën 
van Hooge en Lage Zwaluwe en Terheijden/ 
Wagenberg en een flink bedrag aan sponsor-
gelden hebben we 226 kinderen, hun ouders 
en een groeiend aantal cliënten van de 
voedselbank kunnen verrassen met een Kerst-
bon, te besteden bij een lokale supermarkt. In 
totaal zijn er bijna 350 bonnen bezorgd door 
onze diakenen bij blij verraste medemensen. 
 
Joke Geerse en Inge Berendsen, diaconie 
protestantse gemeente Terheijden/Wagenberg 
 
Doneer je energietoeslag 
Honderden particulieren hebben de actie 
Samen tegen armoede inmiddels gesteund 
door (een deel van) hun energietoeslag te 
doneren. Wil jij dat ook? Maak een gift over 
naar NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Samen 
tegen armoede, of door te storten op de 
rekening van de diaconie. Dankjewel! Samen 
zijn we de kerk in actie, en staan we op tegen 
armoede in Nederland. Dank voor je 
betrokkenheid! 

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 
 
 
 
 
 
 
      Koffieochtend 20 januari 
 

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

Omzien naar elkaar     
     Beelden van troost 
 
 
Sommige gemeenteleden maken moeilijke 
perioden door getekend door een broze 
gezondheid. Anderen dragen een verlies en 
gemis of hebben herinneringen aan betere 
tijden. Dat alles kan zwaar wegen. Velen zijn 
bij ons bekend en we proberen met hen mee te 
leven. Als jijzelf of mensen die je kent steun 
nodig hebben, laat het de leden van de 
kerkenraad dan weten, dan kunnen we vanuit 
het pastorale of diaconale team naar elkaar 
omzien. Vanaf hier wens is allen die moeilijke 
tijden doormaken veel kracht toe en God nabij.  
 
Ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

   
 

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 
 
 
Terheijden – Wagenberg 
 

 Collectebonnen 
 

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

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Schrijven tegen 
onrecht 20223 

 

Amnesty-schrijfochtenden 
 

dinsdagmorgen 17 januari 
Witte Kerkje 

inlopen vanaf 10.00 uur 
 

Er is koffie en thee met iets lekkers 
 

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

 
 
 
Amnesty 
International 
schrijfactie 
januari  

 
 
Rusland: De Oekraïense Oleksandr Marchenko 
werd eind 2018 in het oosten van Oekraïne 
ontvoerd en zat maanden opgesloten in een 
ondergrondse cel. In november 2020 legde een 
Russische rechter hem 10 jaar cel op, 
waarschijnlijk alleen maar omdat hij Oekraïne 
steunt. Hij zegt dat hij werd gedwongen te 
bekennen dat hij een spion was. Omdat hij 
schildklierkanker heeft gehad, heeft hij 
dagelijkse medicatie en maandelijkse bloed-
testen nodig, maar deze krijgt hij niet. 
Ondanks dat Marchenko dagelijks medische 
zorg nodig heeft, kon hij tot dusver maar één 
bloedtest doen. Deze werd in 2021 door zijn 
familie geregeld en betaald. Het weigeren van 
medische hulp aan een gevangene is een vorm 
van marteling. We sturen onze brieven naar de 
directeur van de gevangenis en roepen hem op 
om Oleksandr Marchenko onmiddellijk de 
medische hulp te geven die hij nodig heeft. 
Ook moet er een grondig onderzoek komen 
naar de vermeende martelingen. Een kopie van 
de brief gaat naar de Russische ambassadeur 
in Den Haag.  
 
Elke derde dinsdag van de maand schrijven we 
in de tuinkamer van het Witte kerkje in 
Terheijden drie brieven die Amnesty heeft 
geselecteerd. Het gaat om mensen zoals 
Oleksandr, die ten onrechte gevangen zitten of 
bijvoorbeeld om mensen die op onterechte 
gronden uit hun huizen zijn gezet. De brieven 
liggen voor u klaar, u hoeft ze alleen maar te 
dateren en er uw naam onder te zetten. De 
Amnesty werkgroep zorgt voor de verdere 

afhandeling. We zien u graag op dinsdag 17 
januari om 10.00 uur in het Witte Kerkje, 
Terheijden. De koffie staat klaar! 
 
Inge Berendsen  
contactpersoon Amnesty Werkgroep 525 
 
 

Write for Rights 2022 
 

 
 
*DANK*DANK*DANK*DANK*DANK*DANK* 
Namens Amnesty International willen we 
iedereen bedanken die een bijdrage heeft 
geleverd aan de schrijfactie WRITE4RIGHTS 
van de afgelopen maanden. Samen schreven 
we bijna 500 brieven en kaarten naar en voor 
Chow Hang-tung (Hong Kong), Luis Manuel 
(Cuba), Zineb Redouane (Frankrijk), Vihad 
Afkari (Iran), Aleksandra Skochilenko 
(Russische Federatie), Yren Rotelan en Marian 
Sepulveda  (Paraquay), Dorgelesse Nguessan 
(Kameroen), Nasser Zefzafi (Marokko), 
Shanewaz Chowdhury (Bangladesh) en Cecilia 
Chimbiri, Joanah Mamombe en Netsai Marova 
(Zimbabwe). Heel veel dank ook voor de extra 
postzegels en de kaarten die u zelf heeft 
toegevoegd. We hopen dat onze acties werken 
en dat al deze mensen recht zal worden 
gedaan.  
W4R 2022 is nu afgerond maar wij van de 
Amnesty Werkgroep blijven natuurlijk 
doorgaan met de strijd tegen onrecht op onze 
eigen bescheiden manier. Elke maand 
schrijven we 3 brieven, nou ja,  schrijven… De 
brieven krijgt u uitgeprint thuisbezorgd (in 
Terheijden) en u hoeft ze alleen maar te 
tekenen en terug te geven. De 3 kaarten die 
we maandelijks versturen mag u wel helemaal 
zelf schrijven. Daarvoor zijn voorbeelden 
beschikbaar. Als u mee wilt doen, meld u dan 
aan voor de thuisschrijfpakketjes of kom 
gezellig mee schrijven op de derde dinsdag van 
de maand, in de tuinkamer van het Witte 
Kerkje. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar! 
 
Inge Berendsen, contactpersoon A.I. 
Werkgroep 525 (ingemade@ziggo.nl) 
 

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



De Verbinding 
 

15 

 
 

 
 
 
 
 

Stichting Vrienden van DHAN 
 

 
 

Overal op de wereld is rond de jaarwisseling 
gebeden voor een nieuw jaar waarin mensen in 
vrede en saamhorigheid met elkaar samen-
werken en samenleven. 
 

 
 

U ziet 3 foto’s van gebedslampjes waarbij 
mensen in India bidden voor de overwinning 
van Goed over Kwaad. 
 

 
 

De andere foto’s zijn van de leerlingen die 
deelnemen aan de bijscholingsactiviteiten die 
door uw bijdragen mogelijk worden gemaakt. 
 

 
 

We hopen dat u ook in dit nieuwe jaar wilt 
helpen om deze kinderen uitzicht te geven op 
een betere toekomst. Door deze bijscholing 
hebben zij een veel betere kans op een goede 
vervolgopleiding en de mogelijkheid om de 
cirkel van armoede te doorbreken. 
 

 
 

Blijft u hen ook in 2023 steunen? Dank u wel. 
 

 
 

Hartelijke groet 
Annette Houtekamer 
 
www.vriendenvandhan.nl 
info@vriendenvandhan.nl 
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36 
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Gelezen – Het geheim van Jezus van 
Nazareth 
 
De meeste boeken van Eugen Drewermann zijn 
lijvig en pittig. Nu heeft hij, in de vorm van een 
interview bij een lezing die hij gehouden heeft 
voor middelbare scholieren, zijn gedachtegoed 
beknopt en begrijpelijk verwoord. 
Drewermann, inmiddels in de 80, is een 
bekende Duitse theoloog en psychotherapeut. 
Hij verbindt de lezing van de bijbel met de 
inzichten van de psychotherapie. Sommige 
bijbeluitleggers vinden wat hij doet maar niks. 
Het zou teveel therapie zijn en te weinig uitleg 
van uit de bijbeluitleg-wetenschappen. 
Anderen hangen aan zijn lippen omdat 
Drewermann de bijbel en de menselijke maat 
met elkaar weet te verbinden. Zijn visie vind ik 
persoonlijk erg boeiend. Die opent de bijbel op 
een bijzondere manier. Tijdens mijn studie was 
hij eens te gast aan de Vrije Universiteit. 
Zelden zo’n bezielde spreker gehoord. Hij hield 
ons ruim twee uur gekluisterd aan zijn lippen. 
Dit boek ‘Het geheim van Jezus van Nazareth’ 
heeft hetzelfde effect. Hierin komen we de 
kern van Drewermanns’ gedachtengoed tegen. 
God bevrijdt mensen van de angst. Ook 
bewandelt hij de progressieve weg, dat moet ik 
er wel even bij zeggen.  
Komend voorjaar – wanneer precies weet ik 
nog niet – wil ik een paar avonden aan dit 
boek besteden. Ben je nieuwsgierig geworden, 
laat het me weten, dan neem ik je mee in mijn 
berichtgeving. In De Verbinding zul je er meer 
over lezen.  
 
E. Drewermann, Het geheim van Jezus van 
Nazareth, Kampen 2022, uitgeverij Van 
Warven 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Kennismaking met de nieuwe 
burgemeester 
 
Op de kortste dag van dit jaar, 21 december, 
waren wij aanwezig bij de bijzondere raads-
vergadering en de installatie van onze nieuwe 
burgemeester Boy Scholze en zijn partner.  
Het was een gezellige drukte en toen alle 
plichtplegingen voorbij waren konden we hem 
de hand schudden en de kaart overhandigen 
die we als afgevaardigden van onze beide 
protestantse gemeentes hadden meegenomen. 
De burgemeester heeft plannen genoeg voor 
de toekomst en hij wil graag weten wat er 
speelt in onze gemeente Drimmelen en onder 
de bewoners, die hem allemaal Boy mogen 
noemen. Hij gaat kennismaken met de 
Drimmelense burgers door middel van 
‘ommetjes’; wandelingen of boottochtjes 

binnen en buiten onze gemeentegrenzen met 
mensen uit allerlei geledingen. Laten we hem 
maar snel uitnodigen om met de mensen van  
onze betrokken en actieve kerkelijke 
gemeenten een eindje op te lopen of mee te 
varen, een kop koffie te drinken of een hapje 
mee te eten! 
 
Nel Eestermans en Inge Berendsen 
 

 
 
(foto: Hester Raafs - Visser) 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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     SAMEN in het Witte Kerkje 
 
 

Agenda SAMEN 
06 jan.  Samen aan tafel 
09 jan.  Een goed gesprek. 
12 jan.  Inspiratieavond - Boekbespreking ‘Een 
ongewoon gesprek met God’ 
18 jan. Een goed gesprek. Jongeren tussen 16 
en 26 (ongeveer) 
27 jan.  Een goed gesprek, ochtendgroep 
 
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 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Gelezen – Leren van bomen  
 
Mirjam van der Vegt biedt, in een handzaam 
en gebruiksvriendelijk boek, 50 meditaties aan 
de hand van bijbelgedeeltes die gaan over 
bomen. Bomen spreken tot de verbeelding van 
mensen en in de Bijbel komen verschillende 
boomverhalen langs. Dit boek biedt je de 
mogelijkheid om letterlijk stil te staan bij de 
bomen in de Bijbel en hoe ze je kunnen 
inspireren en helpen om je geloof te verdiepen. 
Mirjam van der Vegt leidt je in een vaste 
structuur door je dagelijkse (of wekelijkse) 
stille moment. Concreet, helder en 
aansprekend. Als je het boek hebt, kun je ook 
audiobestanden beluisteren via een QR code.  
 
M. van der Vegt, Leren van bomen – 50 
bijbelse meditaties, Kampen 2022, uitgeverij 
Kok Boekencentrum Uitgevers 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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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 februarinummer 2023 inleveren vóór 20 januari 2023 
  
 

 
 
 


