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  Van de redactie 
 

 
In de kortste maand van het jaar gebeurt er weer heel veel. Allerlei heiligen vieren dan hun 
geboortedag, Blasius, Valentijn…. Daarna is het Carnaval en vakantie en meteen daarna is het 
Aswoensdag, de start van de Veertigdagentijd. In die veertig dagen gaan we ons voorbereiden op het 
Paasfeest. Op die eerste vastendag (Aswoensdag, 22-2), kunt u mee doen met de sobere maaltijd in 
het Witte Kerkje, donderdag (23-2), kunt u in de kerk in Lage Zwaluwe zien en leren hoe de 
werkgroep Symbolisch Bloemschikken zeven zondagen lang een schikking maakt die bij de 
veertigdagentijd past en dezelfde avond repeteert de cantorij van Lage Zwaluwe voor de vieringen 
die plaatsvinden in de Stille of Goed Week. ….En dan moet maart nog beginnen. Kortom, er is altijd 
iets te doen in één van onze kerken. U bent van harte welkom om daar bij te zijn. 
 

 
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 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 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: KIA - Werelddiaconaat 
 

 

Zondag 12 februari 2023 
 

 
Zesde zondag na Epifanie 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. S. Nieuwenhuizen uit 
Oosterhout. 
Diaconiecollecte: kerk TV 
 
Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. T. Rijken uit Breda. 
Diaconiecollecte: Annahuis Breda 
 

 

Zondag 19 februari 2023 
 

 
Zevende zondag na Epifanie 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld 

 
Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zondag 26 februari 2023 
 

 
Eerste zondag van de 40dagentijd 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: Commissie eredienst 
 
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: ds. B. Hofland uit Den Hout 
Diaconiecollecte: KIA – 40dagentijd  
 

 

Zondag 05 maart 2023 
 

 
Tweede zondag van de 40dagentijd 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 
Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. G. v.d. Weerd uit 
Geertruidenberg 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: KIA – 40dagentijd 
 

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

 
Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 
De diensten worden gehouden in de 
ontmoetingsruimte van de Ganshoek. Deze 
diensten zijn voor iedereen toegankelijk.  
U bent van harte welkom! 
 
Zondag 05 februari 2023 
18.30 uur: dhr. P.A. Kraak 
De collecte is voor de KIA - Werelddiaconaat 
 
Zondag 26 februari 2023 
18.30 uur: dhr. E.C.M. Orie 
De collecte is voor de kerkvoogdij 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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     Ter overweging 
 
Dit past niet in mijn hoofd - over de 
blindgeborene, de toren van Siloam en 
andere gebeurtenissen 
 
In onze leven maken we van alles mee, mooie 
en moeilijke dingen, blijde en verdrietige. 
Naarmate je ouder wordt, ontdekken we dat 
dat bij het leven hoort en leren we de twee (of 
meer) kanten van het leven te dragen en te 
verdragen. Ieder van ons doet dat op zijn of 
haar eigen manier, met zijn of haar eigen 
kracht. Als gebeurtenissen ons te zwaar vallen 
zoeken we naar manieren om die te dragen. 
Met de nodige verzuchtingen, gebeden, 
gesprekken, tranen, lachsalvo’s, wandelingen – 
noem maar op – ontdekken we hoe we 
gebeurtenissen kunnen dragen en verteren. En 
dat is voor velen goed te doen, zolang de 
balans van gebeurtenissen en wat we kunnen 
hebben, redelijk in evenwicht blijft. Maar soms 
– en dat is voor ieder weer anders – gebeuren 
er dingen die niet meer in je hoofd passen. 
Dingen die je met de beste wil van de wereld 
niet kan vatten. Het is gewoon teveel, te groot, 
te … 
Als dat gebeurt dan roep je ‘Waarom?!’ en ‘Hoe 
kan dát nou?’. En je weet dat de antwoorden 
‘Nou omdat hij niet stopt voor rood licht.’ of 
‘Omdat cellen voor zichzelf zijn begonnen, het 
zat in haar DNA.’ niet het antwoord zijn waar 
je naar zoekt. De waarom-vraag is niet de 
vraag naar oorzaak en gevolg maar een 
levens- en geloofsvraag. Dit soort vragen komt 
op als het je soms allemaal teveel wordt. Als je 
overspoeld word door de gebeurtenissen en de 
vooruitzichten. Dat heb ik nu bijvoorbeeld bij 
de oorlog is Oekraïne. Ik hoor en begrijp prima 
de machtshonger en oorlogsretoriek, maar ik 
kan met mijn verstand en gevoel niet volgen 
dat mensen besluiten om zo tekeer te gaan. 
Dan vraag ik me af ‘Waarom?’.  
Als er teveel en te grote dingen gebeuren in je 
eigen leven, wanneer het overhoop is gehaald 
en je de boel niet meer bij elkaar kan houden 
dan klinkt vaak ook de vraag: ‘Waarom? 
Waarom gebeurt dit met mij?’ Het antwoord is 
dan niet: ‘Nou kijk: je bent gevallen, je hebt je 
heup gebroken dus daarom gebeurt dit.’ Dat 
weet je zelf ook wel. De waarom-vraag zoekt 
niet naar feitelijke oorzaak en gevolg. De 
waarom-vraag zoekt naar de bedoeling, de zin, 
van wat er met ons gebeurt. Zoals mevrouw 
Klaassen eens zei: ‘Ik weet wel hoe ik hier in 
het ziekenhuis ben terechtgekomen maar ik 
begrijp er niets meer van. Er is zoveel 
gebeurd, waarom gebeurt dit?’ Zij wil weer grip 

op haar leven hebben, zodat het voor haar 
weer zin en samenhang heeft.  
Soms verstoppen we de waarom-vraag in 
zinnen als: ‘Waar heb ik dit aan verdiend?’, of 
‘Wat heb ik fout gedaan?’ of ‘Het ging allemaal 
zo lekker en nu dit!’ Op de een of andere 
manier kunnen we niet zo goed overweg met 
chaos in ons leven. Als er opeens chaos is dan 
willen we weten wat daar de diepere reden 
voor is, we willen dat weer inpassen in hoe we 
tegen het leven aankijken. Het begin van 
nadenken over de chaos in ons leven is die 
waarom-vraag. Dat is de eerste uitroep van 
verbazing, verwarring of pijn: ‘Waarom!?’ 
De discipelen vroegen er Jezus naar toen ze 
een blinde man zagen. Hij bleek blind te zijn 
vanaf zijn geboorte. Een onrechtvaardige 
situatie vonden zij, want waarom wordt 
iemand zo geboren? Anderen kunnen zien en 
hij niet. Dat is niet eerlijk, waarom? Wie heeft 
er gezondigd? Hij? Zijn ouders? (zie Johannes 
9). Of waren de mensen waar de toren van 
Siloam op viel slechter dan anderen? (zie 
Lukas 13). 
De vraag stellen is zoeken naar antwoorden. 
En dan wordt het spannend. Door de eeuwen 
heen hebben mensen antwoorden gevonden 
voor deze vragen. En die antwoorden komen 
we altijd ergens tegen. Je kan ze schikken in 
een paar groepen: 
- De onderwijsgroep (over levenslessen 
leren): ‘Ik moet er vast iets van leren’ of ‘Ach 
weet je, ik kom er wijzer uit, uit deze tijd’. ‘Ik 
heb mijn lesje wel geleerd nu, ik stop meteen 
met …’  
- De rechtbankgroep (over schuld en straf):  
‘Wat heb ik fout gedaan, dat ik dit verdien?’ of 
‘Waarom word ik zo gestraft?’, of ‘Ik verdien 
dit niet’. 
- De uitdaginggroep (over er gelouterd 
uitkomen): ‘Het zal wel zijn bedoeling hebben, 
ik zal nog wel zien wat de reden hiervoor is. Ik 
laat me niet klein krijgen.’ 
-  De gelatenheidgroep: ‘Ik heb geen idee wat 
hier de reden voor is. Ik zie het wel’ of ‘Ik 
maak me er niet druk over’ of ‘Ik laat het 
allemaal over me heen komen, ik kom er wel 
doorheen’. 
- De ‘dit-is-het-leven’ groep: ‘Dit heeft geen 
reden, dit gebeurt nu eenmaal, zo zit het leven 
in elkaar, ik maak er het beste van’. 
En dit is nog geen volledige lijst. Dat is ook 
niet erg, omdat er volgens mij geen goede of 
foute antwoorden zijn op de waarom-vraag. 
Het antwoord komt meestal uit iemands hart 
en gevoel.  
Voor mij als gelovige heeft God dan met het 
antwoord te maken, omdat het bestaansvragen 
zijn. Door God is er samenhang in mijn leven. 
Moeilijk wordt het als de samenhang (even) 
weg is. Ik weet dat mensen dan juist afhaken, 
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vastgelopen in de vraag hoe God daarmee van 
doen zou hebben. Het antwoord is dan: ‘God is 
niet te rijmen met wat er gebeurt. Ik haak af.’ 
Dat kan, maar het is ook een verlies, omdat 
het geloof, dat een bron van steun kan zijn, 
dat niet meer is. 
Voor mij kan ik niet anders dan naar God toe 
gaan met de vraag en het zoeken naar een 
antwoord. En dan ontdek ik dat er voor mij 
niet één antwoord is en dat antwoorden met de 
tijd ook verschuiven. Het antwoord zelf is dan 
minder belangrijk. Van belang is voor mij dat 
het stellen van de vraag mijn hart en hoofd 
opent voor de verbazing, voor het zoeken hoe 
om te gaan met die te grote gebeurtenissen.   
Voor mij helpt het dan ook om na te gaan wat 
ik met de waarom-vraag wil uitdrukken: 
Verbazing? Boosheid? Verdriet? Hoop?  
Als ik dat een beetje door heb, probeer ik mijn 
gevoel en de gedachten daarbij serieus te 
nemen. Dat wil zeggen niet zomaar wegduwen, 
maar erover praten, luisteren, erover lezen of 
wat bij me past op dat moment. Ik wil er ook 
niet voor weglopen. Dus uithouden bij de 
vraag, dat kan lastig zijn. Daarom steun 
zoeken bij anderen, God, een kaarsje, een 
wandeling in de natuur. En dan kan het wonder 
gebeuren dat de vraag wat tot rust komt en er 
nieuwe kracht komt voor het leven dat voor 
me ligt. God zij dank.  
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
   
 
 
 

Bij de kerkdiensten 
 

  
19 februari – Van wie ben je?  
Op 19 februari ga ik voor en vieren we in onze 
dienst het Avondmaal. We lezen uit 1 
Korintiërs 3, vers 16-23, over wie of wat onze 
identiteit bepaalt. Paulus schrijft dat we van 
Christus zijn. Dat we van Jezus zijn overstijgt 
alle verschillen. En dat is het niet alleen: het is 
onderdeel van je wezen, van je doen en laten. 
Een mooie gedachte en ervaring misschien,  
om bij stil te staan en om van daaruit de 
gemeenschap te ervaren in het delen van 
brood en wijn. 
 
40dagentijd 
De eerste zondagen van de 40dagentijd vallen 
aan het eind van de periode die dit kerkblad 
beslaat. In het volgende nummer zal ik daar 
dieper op ingaan. 
 
ds. Marijn Gilhuis  

 
 
 

Omzien naar elkaar  
 
Sommige gemeenteleden maken moeilijke 
perioden door getekend door een broze 
gezondheid. 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 weten, dan 
kunnen we vanuit het pastorale of diaconale 
team naar elkaar omzien. Vanaf hier wens is 
allen die moeilijke tijden door maken veel 
kracht toe en God nabij.  
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
     Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 17 januari 2023 
 
Mariëtte Verkerk opent de vergadering.  
 
Als bezinning leest ds. Marijn Gilhuis een 
meditatie uit het boek ‘Leren van bomen’ van 
Mirjam van der Vegt naar aanleiding van de 
tekst uit Mattheüs 13, vers 31-32. Het 
koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van 
de mosterdplant dat uitgroeit tot de grootste 
onder de planten. Wat voelen we bij deze 
bezinning? We zijn het erover eens dat het een 
hoopvol teken is dat zoiets kleins kan 
uitgroeien tot zoiets groots. Tijdens de 
bezinning is symbolisch een kaars 
aangestoken. 
 
De notulen van 13 december 2022 worden 
vastgesteld, waarna de volgende onderwerpen 
aan de orde komen: 
- Samenwerking onderling, komende 

gemeenteberaden. 
- Asielboot Oekraïners.  
- Kerk in het dorp. 
- Terugblik op de diensten in de afgelopen 

periode. 
- Vooruitblik 40dagentijd. 
 
Er volgen nog mededelingen van de Diaconie, 
Kerkrentmeesters en Ouderlingen.  
 
Mieke Vosmer sluit de vergadering met een 
gedicht van Karel Eykman: Bergen kunnen het. 
 
Namens de gezamenlijke kerkenraad, 
Mieke Vosmer 
Scriba Terheijden-Wagenberg 
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Bergen kunnen het  
(bij Psalm 98: 4-8) 
 
Bergen kunnen het  
door het ruisen van duizend bomen in 
bossen:  
roepen en zingen ter ere van de Heer.  
Zij zijn de echo van Gods naam, 
De echo van Gods naam.  
 
Zeeën kunnen het 
door het bruisend geluid van golven in de 
branding: 
juichen en swingen ter ere van de Heer. 
Zij zijn de echo van Gods naam, 
De echo van Gods naam. 
 
Mensen kunnen het 
tot het uiterste eind van heel onze aarde: 
dansen en springen ter ere van de Heer. 
Wij zijn de echo van Gods naam, 
De echo van Gods naam.  
 
Karel Eykman 
 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Nieuwjaarstoespraak 2023 
 
Kent u nog de uitdrukking: een beetje van 
mezelf en een beetje van Maggi? Deze 
toespraak is tot stand gekomen met woorden 
van mij maar ook van Helma, een mooie 
samenwerking, en achteraf passen mijn 
woorden ook nog bij het thema dat Ad 
Verdoorn aan deze dienst heeft gegeven, 
namelijk 'jij krijgt een naam', maar daar kom 
ik later op terug.  
 

Zowel begin 2021 als begin 2022 waren we 
met de nieuwjaarsdiensten in lockdown, we 
konden al wel streamen en hadden dus 
gezamenlijke diensten die met weinig mensen 
in de kerk, maar met veel mensen thuis 
gevierd werden. Dit jaar kunnen we gelukkig 
weer bij elkaar zijn. Duidelijk is dat we de 
behoefte hebben om elkaar op beide locaties, 
dus in beide kerken, veel heil en zegen toe te 
wensen voor het komende jaar, dus daar wil ik 
hier vandaag ook maar mee beginnen. Voor u 
allen, hier in de kerk of meekijkend met de 
streaming, namens beide kerkenraden wensen 
Helma en ik u vrede en alle goeds voor 2023. 
Vandaag op deze mooie morgen van de eerste 
dag van het nieuwe jaar ben ik blij dat we met 
veel mensen hier bij elkaar zijn in deze 
gezamenlijke dienst. Ik realiseer me dat het 
een vreemde dag is. Maak u geen zorgen, pas 
over 11 jaar zal 1 januari weer op zondag 

vallen. Het is gezellig om volgens de traditie 
van Terheijden-Wagenberg voorafgaand aan 
de eerste zondagsdienst in het nieuwe jaar 
elkaar te ontmoeten onder het genot van een 
kopje koffie. Zoals u in De Verbinding van 
januari kunt lezen is er in Lage Zwaluwe de 
traditie van een nieuwjaarsreceptie in Ons 
Belang. Dit jaar wordt deze gehouden na de 
oecumenische en gezamenlijke dienst van 15 
januari 2023. U bent hier van harte voor 
uitgenodigd.  
 

In het artikel dat Helma geschreven heeft voor 
het januarinummer van De Verbinding kijkt ze 
terug op 2022. Verder prijst ze terecht de 
mogelijkheid van het streamen, die beide 
kerken nu hebben. Meteen attendeer ik er u 
ook op dat we in Terheijden nog op zoek zijn 
naar mensen die willen helpen met streamen. 
Wat het pastoraat betreft wijst Helma erop dat 
er verschillende mensen langdurig ziek zijn 
binnen onze gemeenten, het is fijn als ze af 
een toe een kaartje in de brievenbus krijgen. 
Verder noemt ze belangrijke data voor de 
herbevestiging van ambtsdragers in Lage 
Zwaluwe en data waarop gemeenteberaden 
gepland zijn. Deze laatste zijn belangrijk voor 
de voortgang van de samenwerking en de 
verbinding tussen onze kerken. Afgelopen jaar 
hebben we activiteiten ondernomen om de 
gemeenteleden en de kerkenraden steeds 
meer met elkaar in contact te laten komen en 
samen te laten werken. Ik noem de boottocht, 
het elke week koffiedrinken in Lage Zwaluwe, 
de startzondag met het verbindingskoord en de 
vlaggetjes, de 'koffie, koek en een goed 
gesprek' bijeenkomsten en de kerkenraadsdag. 
Door veel positieve reacties bij deze 
activiteiten heb ik het gevoel dat we nog 
steeds 'de wind in de zeilen' hebben. Ik beveel 
het artikel van Helma van harte bij u aan. 
 

Het thema 'de wind in de zeilen' heeft dominee 
Marijn Gilhuis geïntroduceerd. Hij is een 
inspirerende kracht achter de samenwerking 
van de beide gemeenten. We danken hem daar 
hartelijk voor. Ook rondom de opvangboot 
voor de Oekraïense vluchtelingen heeft hij veel 
werk verricht. Het is voor hem een intensief 
jaar geweest. Gelukkig hebben we ds. Wim 
Bisschop bereid gevonden om hem en ons -
hopelijk tijdelijk - te ondersteunen.  
 

Vanuit Terheijden noem ik u nog enkele 
gebeurtenissen: 
 

Voor de Stichting Witte Kerkje Terheijden (u 
hoort het goed, het woord exploitatie is eruit) 
was de coronatijd ook een moeilijke periode 
met weinig inkomsten. Er werd echter wel hard 
doorgewerkt en gelukkig zijn de activiteiten 
weer op gang gekomen. Een van deze 
activiteiten behelst de restauratie van het  
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orgel. Hiervoor werd door Leander Schoormans 
met drie andere musici een benefietconcert 
georganiseerd. De totale netto opbrengst van 
dit benefietconcert was € 1.275,00. Een mooi 
resultaat, maar de kosten zijn daarmee nog 
niet gedekt. U hoort hier in de toekomst nog 
meer van. U zult begrijpen dat de hoge 
energieprijzen beide kerken tot maatregelen 
dwongen en dwingen. Voor de Stichting is dit 
ook een grote zorg. Door bij activiteiten extra 
geld te vragen worden de kosten zoveel 
mogelijk samen gedekt.  
Hiermee kom ik meteen op SAMEN. SAMEN 
draait onder de paraplu van onze Protestantse 
gemeente en biedt ruimte voor mensen om 
elkaar te ontmoeten rondom allerlei 
zingevingsvragen. De bijeenkomsten, dit jaar 
is er voor het eerst ook een groep voor 
jongeren, het samen eten, de inspiratie-
avonden over het boek 'een ongewoon gesprek 
met God' en de kerstinloop werden goed 
bezocht. Ook deze deelnemers doen een duit in 
de zakje om de hoge energieuitgaven te 
compenseren. Onze dank gaat uit naar het 
bestuur en medewerkers van de SWKT, maar 
er gaan zeker ook complimenten naar Edwin 
Vonk van SAMEN.  
 

Als laatste kom ik – in een kleine dichterlijke 
vrijheid als dat mag – nog terug op  'jij krijgt 
een naam', Het thema van deze dienst. Al 11 
jaar horen bij de functies van beide voorzitters 
en de functie van scriba in Terheijden de 
namen van respectievelijk Helma Orie, Mariëtte 
Verkerk en Mieke Vosmer. Per 1 januari 2024, 
dan is het dus 12 jaar, zit hun termijn erop en 
dan zullen er aan deze functies andere namen 
verbonden moeten worden. In de moderamen- 
en kerkenraadsvergaderingen nemen we in het 
jaar 2023 de tijd om na te denken hoe de 
functies in te vullen of aan te passen zijn. Wilt 
u met ons meedenken?  
 

Ik besluit met de laatste zin van het artikel van 
Helma, dan is het kringetje rond: Wij wensen u 
in 2023 Gods zegen toe en een jaar met veel 
mooie momenten, fijne diensten, omzien naar 
elkaar en verbinding zoeken met elkaar. 
 
1-1-2023 Mariëtte Verkerk 
Voorzitter van de kerkenraad van de 
Protestantse gemeente te Terheijden en 
Wagenberg 
 
 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Samenwerking - gemeenteberaden 
 
De afgelopen tijd zijn er drie gesprekken 
geweest van gemeenteleden met elkaar over 
de verdere samenwerking tussen de gemeente 
van Lage Zwaluwe en die van Terheijden-
Wagenberg. We spraken over wat belangrijk is 
in de eredienst en hoe de samenwerking tot nu 
toe ervaren wordt. De eredienst is een 
belangrijk onderdeel van het gemeentezijn. 
Samen kerken wordt heel positief ervaren. 
Zingen, elkaar ontmoeten, God ontmoeten in 
wat gezegd en gevierd wordt, horen hoe de 
woorden uit de Bijbel onze werkelijkheid raken, 
omzien naar de wereld om ons heen door 
diaconale acties – dit zijn allemaal zaken die 
voor ons belangrijk rijk. De wens om steeds 
meer samen dit te vieren is groot. Tegelijk zien 
we dat gemeenteleden gehecht zijn aan hun 
kerkgebouw en het ritme van de zondagse 
eredienst. Daarin veranderen is moeilijk omdat 
iets dierbaars kan gaan verschuiven.  
Het mooie van samengaan is dat je met meer 
bent en daarom meer energie en ideeën en 
inspiratie hebt. Dat is wat we tot nu toe 
ervaren. Daarom willen we de samenwerking 
verder vorm geven. Maar nu komen we in de 
buurt van moeilijke stappen. Samengaan 
betekent ook zoeken naar wat mogelijk is in de 
verschillende dorpskernen. Het is ook soms 
schikken. Dat merken we vooral in de 
eredienst, als we in de toekomst altijd samen 
willen kerken. En dat kan lastig zijn. Vorig jaar 
hebben we besloten om tijd te nemen en met 
elkaar in gesprek te gaan. Nu komen we weer 
terug bij de vraag op welke manier we willen 
gaan kerken.  
Op 5 februari (in Terheijden) en op 19 februari 
(in Lage Zwaluwe) zullen we hierover weer met 
elkaar in gesprek gaan in twee gemeente-
beraden na de dienst. We hopen op goede 
gesprekken. 
Naast de vraag waar er gekerkt wordt vind ik 
het ook belangrijk om na te denken hoe we 
kerken. Hoe kunnen we diensten bijvoorbeeld 
bijzonder maken, zodat we een bepaald ‘type’ 
diensten hebben waar je dan graag naar toe 
komt. Met de liturgiecommissie zullen we ons 
daarover buigen. We staan ook open voor 
ideeën uit de gemeente. Aarzel niet om ons te 
vertellen wat voor u belangrijk is.  
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft  
 

‘We bidden nu het gebed dat Jezus ons geleerd 
heeft.’ Hele generaties hebben dat bij de 
voorbeden uit de mond van de voorganger 
gehoord en iedereen wist dan welke woorden 
er gebeden moesten worden. Een fijn gevoel 
om dit in gezamenlijkheid te doen. Toch zijn er 
kleine verschillen in de tekst bij de 
verschillende versies.  
 

De protestantse versie:       
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alsook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. 
Amen.  
 

De oecumenische versie: 
 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

In Lage Zwaluwe is men gewend om de 
protestantse versie te bidden, maar in 
Terheijden zijn we al enige jaren geleden 
overgegaan naar de oecumenische versie. Op 
zich is het helemaal niet erg om je eigen 
woorden te gebruiken. Toch is het soms 
verwarrend, zeker bij de gezamenlijke 
diensten, als de tekst op het scherm wordt 
getoond en je eigenlijk moet gaan 'kijken' wat 
er staat. Dat valt niet mee met je ogen dicht.  
Persoonlijk – en ik hoor het van meerdere 
mensen – merk ik de laatste tijd dat ik teveel 
zit te verzinnen welke woorden ik op welk 
moment moet gebruiken. Dat stoort me omdat 
de diepgang van het bidden dan verloren gaat.  
We hebben daarom in Terheijden besloten om 
weer de protestantse versie, die ons natuurlijk 
ook vertrouwd is, te gaan bidden. Ik hoop dat 
dit de rust en saamhorigheid geeft die dit 
prachtige gebed verdient. 
 
Vriendelijke groet, 
Mariëtte Verkerk 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  Sobere maaltijden 
 
Thema van de veertigdagentijd 2023: Uit 
liefde voor jou 
  
In deze veertigdagentijd geven we Gods liefde 
door: aan mensen dichtbij en mensen ver weg. 
Samen zijn we Kerk in Actie! Moldavië is dit 
jaar het Paasproject voor de 40dagentijd. Elke 
week kiezen we een andere invalshoek om 
kwetsbare mensen in Moldavië te steunen. 
Op woensdag 22 februari, Aswoensdag, gaan 
we in het Witte Kerkje in Terheijden weer van 
start met een wekelijkse sobere maaltijd. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom in de tuinkamer 
om gezamenlijk stil te staan bij de 
Veertigdagentijd, die op deze dag begint. Om 
18.00 uur gaan we aan tafel. We serveren een 
stevige maaltijdsoep met brood en daarna 
drinken we koffie. Om 19.00 uur sluiten we de 
bijeenkomst. U hoeft zich voor de sobere 
maaltijd niet aan te melden. Er is altijd 
genoeg. Mee eten is gratis maar er staat wel 
een mandje: De opbrengst is voor het 
Paasproject ‘Moldavië’. 
Ook op woensdag 1 maart kunt u deelnemen 
aan de sobere maaltijd in de tuinkamer van het 
Witte Kerkje in Terheijden. Zie verder 
hierboven. We zien u graag komen! 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 



De Verbinding 
 

10 

 
Mensen uit Oekraïne 
 
De mensen uit Oekraïne zijn bij ons te gast. We zijn blij enkelen van hen te kunnen verwelkomen in 
de kerk in Lage Zwaluwe. In overleg met Kees Groeneveld hebben we de vertaling van de Bijbeltekst 
en indien mogelijk een samenvatting van de preek in het Oekraïens om uit te delen. We hopen dat ze 
zich hierdoor welkom voelen in onze gemeente. Verschillende mensen uit onze gemeente zijn 
betrokken bij taallessen en er lopen ook andere contacten en initiatieven. Het is allemaal proberen en 
zoeken hoe we met elkaar in contact kunnen komen. Hebt u misschien ideeën, laat het ons ook 
weten. En wil u wat doen voor en met hen, geef het ook door. 
Als ze bij ons in de kerk zijn (in Terheijden of Lage Zwaluwe), aarzel dan niet hen te groeten of 
welkom te heten. Ook bij de koffie, al is het soms wat ongemakkelijk. Een vriendelijk gebaar maakt 
voor hen een groot verschil.  
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Op de dag vóór Kerstmis kwam het telefoontje 
van TakeCarebnb met de vraag of we bereid 
waren onderdak te bieden aan een jonge man 
uit Oekraïne. 
Er verblijven niet alleen 140 mensen uit 
Oekraïne op de boot maar inmiddels zijn wij 
ook één van de 50 gezinnen in de gemeente 
Drimmelen die iemand uit Oekraïne thuis 
opvangen.  
Gelukkig spreekt Vladyslav goed Engels dus we 
kunnen prima met elkaar communiceren. De 
eerste dagen lieten we hem met rust zodat we 
een beetje aan elkaar konden wennen. 
Inmiddels weet hij hoe alles hier werkt en 
regelt hij het meeste zelf.  
Overdag hebben we allemaal onze bezigheden 
maar ’s avonds eten we zo veel mogelijk 
samen. Dan praten we ook over de situatie in 
zijn land, over Nederland, over boeken, films. 
Hij leert zichzelf Nederlands. De grammatica is 
moeilijk maar hij vindt alles op internet en we 
helpen hem alleen maar bij de uitspraak van 
lastige woorden.   
Vladyslav heeft zich meteen ingeschreven bij 
het uitzendbureau en hij heeft inmiddels werk. 
Hoewel hij heel graag wandelt is zijn werk toch 
te ver weg om te lopen, dus daar gaat hij nu 
op de fiets naar toe, want met het openbaar 
vervoer lukt dat niet. 
We hopen voor Vladyslav dat de oorlog snel 
voorbij zal zijn, zodat hij weer naar huis kan. 
 
Vladyslav, Gerard en Inge   
 

За день до Різдва нам зателефонували з 
організації RefugeeHomeNL і запитали, чи готові 
ми дати притулок молодій людині з України. 
 
На кораблі перебуває не лише 140 людей з 
України, а й ми – одна з 50 сімей у громаді 
Дріммелен, в якій мешкає людина з України. 
 
На щастя, Владислав говорить англійською, і тому 
ми можемо добре спілкуватися. Перші кілька днів 
ми дозволяли йому займатися власними 
справами, щоб усі ми могли звикнути до спільного 
проживання у нашому домі та нашому житті. Тепер 
він знає все про будинок і дбає про себе сам. 
 
Вдень у кожного з нас свої справи, але ввечері ми 
намагаємося якнайчастіше вечеряти разом. Ми 
розмовляємо про ситуацію в Україні, Нідерландах, 
книги, фільми. Ще він почав вчити нідерландську. 
Граматика дається нелегко, але він завантажує з 
Інтернету підручники, а ми лише допомагаємо з 
вимовою.  
 
В один із перших днів перебування в нас 
Владислав пішов в агентство і за кілька днів 
знайшов роботу. Хоча він любить ходити пішки, 
його робота знаходиться надто далеко, і тому 
тепер він їздить на роботу на велосипеді, тому що 
громадського транспорту в той бік немає.  
 
Ми бажаємо Владиславу і всім іншим українцям, 
щоб війна закінчилася якнайшвидше та всі змогли 
повернутися в рідні домівки до своїх родин! 
 
Владислав, Герард та Інге 
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      Mededelingen Diaconie 
 
 
 

         
Collecte zondag          
5 februari 
Werelddiaconaat   

  
Pakistan – vaktraining voor jongeren  
Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat 
in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. 
Pakistan was één van de landen die meteen te 
hulp schoten door geld in te zamelen. Met een 
collecte voor Pakistan doen we iets terug voor 
mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze 
hulp nodig hebben.  
  
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, 
onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen 
en leningen. Na het afronden van de opleiding 
krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten 
en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt 
Kerk in Actie jongeren die een universitaire 
studie willen volgen om zich voor te bereiden 
op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het 
doel van dit project is niet alleen om jongeren 
economisch zelfstandig te maken, maar ook 
om jongeren met verschillende religieuze 
achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor 
er meer onderling begrip ontstaat.  
  
Met de opbrengst van deze collecte steunt u 
het werk van Kerk in Actie in Pakistan en 
andere werelddiaconale projecten. Helpt u 
mee? Geef in de collecte of maak uw gift over 
via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. werkgelegenheid Pakistan.  
  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Hartelijk dank! 
 
Collecte zondag 12 februari  
Kerk-TV 
Op zondag 12 februari is de collecte voor de 
kerk-TV. De kerkdiensten vanuit Lage Zwaluwe 
en uit Terheijden kunnen al twee jaar thuis 
gevolgd worden. Gelukkig is dit dankzij de 
inzet van de streamers nog steeds mogelijk. 
Het zijn vrijwilligers die dit uitvoeren, en 
gelukkig doen zij dit met veel plezier. Het 
uitzenden brengt natuurlijk kosten met zich 
mee, zoals uitzendingsrechten, onderhouds-
kosten, kopieerkosten, elektriciteit, enzovoort. 
Daarom vragen wij u vriendelijk om uw 
bijdrage in de collecte te doen, of deze over te 
maken naar de diaconie.   
 

 
 
Collecte zondag 
19 februari 
Stichting Leergeld West-
Brabant Oost 

 
Op zondag 19 februari is de collecte voor 
Stichting Leergeld West-Brabant Oost.  
 
Stichting Leergeld is een particuliere 
organisatie met een aantal beroepskrachten, 
een onbezoldigd bestuur en circa dertig 
vrijwilligers. De stichting is erkend als ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling).  
 
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. 
 
Voor wie is Leergeld 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. Woon je in de gemeente 
Altena, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, 
Gilze en Rijen of Oosterhout, dan kan Leergeld 
hulp bieden. 
 
Wat doet Leergeld? 
Leergeld helpt, als laatste vangnet, kinderen, 
zodat ze kunnen meedoen. Leergeld maakt dit 
mogelijk 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. Als zij on-line een 
aanvraag indienen gaat een Leergeld 
vrijwilliger naar de ouders/verzorgers toe of 
neemt telefonisch contact op. 
 
Collecte zondag 26 februari : Eerste 
zondag van de veertigdagentijd  
Thema: uit liefde voor jou 
In deze veertigdagentijd geven we Gods liefde 
door: aan mensen dichtbij en mensen ver weg. 
Samen zijn we Kerk in Actie! 
Moldavië is dit jaar het Paasproject voor de 40-
dagentijd. Elke week kiezen we een andere 
invalshoek om kwetsbare mensen in Moldavië 
te steunen. 
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In het armste land van Europa, Moldavië, 
worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. 
Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland 
om geld te verdienen of ze hebben troost 
gezocht in de alcohol. Kinderen zwerven op 
straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig 
hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle 
zorg lopen vooral de meisjes het risico om 
verhandeld te worden en misbruikt in de seks- 
en drugsindustrie. Om dat te voorkomen 
hebben kerken en Youth for Christ de handen 
ineengeslagen om kinderen een betere 
toekomst te geven. De kinderen worden 
opgevangen in naschoolse opvangplekken die 
ingericht zijn in kerken. Ze krijgen er volop 
aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en 
hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen ze sporten 
en zijn er creatieve activiteiten onder leiding 
van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken 
deze kinderen voor het eerst wat het is om op 
een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, 
een ervaring voor de rest van hun leven. 
Er zijn in Moldavië 45 kinderdagcentra waar 
1.400 kinderen opgevangen worden. De 
dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na 
schooltijd open. In de centra komen per dag 
zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar.  
Laten we uit liefde voor de kinderen deze actie 
steunen. 
 
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 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bloemengroet 
Lage Zwaluwe 

 

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

 
 

 
 

Bloemengroet 
Terheijden - Wagenberg 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Mededelingen 
Kerkrentmeesters 

 
Lage Zwaluwe 
 
 

  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 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Bericht van de Kerkrentmeesters 
 
Inmiddels zijn we aan het eind van de eerste 
maand van 2023. De kerkbalans is inmiddels 
rondgebracht. Heel fijn dat ook dit jaar weer 
mensen de kerkbalans-papieren willen 
rondbrengen en ophalen. In 2022 is er voor de 
kerkbalans meer binnengekomen dan dat er 
toegezegd was. Hier zijn we uiteraard erg blij 
mee. We hopen ook voor 2023 weer een mooi 
bedrag binnen te krijgen om onze kerk en 
kerkgemeenschap te kunnen bekostigen. 
 
De tarieven voor de kerk en begraafplaats zijn 
in de kerkenraadsvergadering van december 
2022 goedgekeurd en staan inmiddels op de 
website. 
 
De pastorie heeft een tijd achter elkaar 
verschillende huurders gehad. De pastorie 
komt weer te huur vanaf 1 februari 2023. 

Mocht u een mogelijke huurder weten, neemt u 
dan contact met een van de kerkrentmeesters 
op, per 

 …..of……. . 
 
We willen gaan kijken of we de contributie voor 
solidariteitskas en het kerkblad dit jaar digitaal 
naar u kunnen versturen. Dit scheelt een hoop 
werk voor mensen om het rond te brengen. 
Aangezien onze kerkgemeenschap niet erg 
verjongt, willen we gaan kijken of we de druk 
op onze vrijwilligers op die manier kunnen 
verlichten. Uiteraard hebben we dan wel van 
iedereen een e-mailadres nodig. Indien u de 
brief voor solidariteitskas en het kerkblad per 
e-mail wilt ontvangen, wilt u dan uw mailadres 
doorgeven aan helmaorie1@gmail.com. Ik 
hoop op een volle mailbox! 
 
Hartelijke groet namens de kerkrentmeesters, 
Helma Orie 
 
 
Terheijden – Wagenberg 
 
Actie Kerkbalans 2023 
 
De toezeggingen komen binnen, zowel per e-
mail als via de gewone post. 
 
Wilt u alstublieft uw antwoord terugsturen als 
u dat tot nu toe nog niet heeft gedaan? 
 
Dank aan iedereen die al wel reageerde. 
 
 

 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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Dromen en daden van samengaan – het koord van onze verbinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Open staan 
naar elkaar 

Samen fietsen 
in de zomer. 
Samen met de 
bus naar een 
museum 

Ontmoetingen 
regelen. 
 
 

Elkaar vaker ontmoeten in 
roulerend werkende groepjes, 
waarin een thema aan de 
orde is. 

Denkkracht, 
organiseren 
en plannen. 

 
Vriendelijk zijn. Na de 
kerkdienst een gezellig 
praatje maken tijdens 
de koffie 

Actief zijn in 
het 
organiseren 
van 
gezamenlijke 
activiteiten 

Durven praten 
en luisteren in 
kleine groepen 

Ik kan 
verhalen 
vertellen 

Bij elkaar 
op de 
koffie 

 
Mijn huis 
openstellen voor 
koffie met koek. 

Vaker 
samen 
zingen 
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Vakantieweek in Nieuw Hydepark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de Utrechtse Heuvelrug bij Doorn ligt het 
Nieuw Hydepark, voorheen het Roosevelthuis, 
een moderne accommodatie voor vakanties, 
speciaal voor mensen die tijdens hun vakantie 
enige hulp kunnen gebruiken, met veel 
faciliteiten zoals 1-persoonskamers met eigen 
toilet en douche. Ook zijn er veel hulpmiddelen 
beschikbaar, zoals douche- en toiletstoelen, 
rolstoelen, rolstoelfietsen en duofietsen, 
eventueel met trapondersteuning en een  
rolstoelbus.  
 

 
 
Uiteraard is er ook een restaurant en een 
gezellige bar met terras.  
 

 
 
Voor de mensen van onze kerk is er een week 
gereserveerd. Deze vakantieweek is dit jaar 
van 3 tot en met 10 juni 2023. Er gaat weer 
een grote groep vrijwilligers en zij zorgen ook 
voor een uitgebreid en gezellig programma. 

Of u nu zorg nodig heeft of niet, in Nieuw 
Hydepark brengt u een heerlijke vakantie door. 
De kosten bedragen € 625,-- per persoon.  
Dit is inclusief alle maaltijden en alle 
georganiseerde uitstapjes en activiteiten, maar  
exclusief verzekeringen en vervoer naar het 
vakantiepark.  
 
Een fijne  vakantie met goede zorg, midden in 
de natuur? Dan bent u bij Nieuw Hydepark aan 
het juiste adres!  Niets moet, alles mag 
 
Geef u op bij: 
Nel Groeneveld  tel. 06 20098394  of bij 
Cocky Bongers    tel. 06 54688923 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
26 februari 2023: IONA viering in de 
Vredeskerk in Oosterhout 
 
Op 26 februari is er een viering in de geest van 
Iona. Medewerking zal onder andere worden 
verleend door ds. Jos van de Hout uit 
Raamsdonksveer. Er is samenzang en 
koorzang met medewerking van het vocaal 
ensemble Multiple Voice onder leiding van 
René Dentro, maar ook zal harpiste Regina 
Ederveen optreden. Ze speelt hymns en 
Schotse en Ierse muziek op haar prachtige 
walnoten harp. Er zijn mooie bijpassende 
beelden te zien via de beamer. Na afloop is er 
een nazit met gelegenheid tot ontmoeting.  
Zondag 26 februari 2023, Vredeskerk, 
Rulstraat 6 Oosterhout 
Aanvang 15.00 uur. Vrije toegang, vrijwillige 
bijdrage na afloop. 
 

 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om er op 
26 februari bij te zijn: ook een week later op 
zondag 5 maart zal er in de middag een 
Ionaviering zijn met medewerking van Regina 
Ederveen en Multiple Voice. Deze viering is in 
het mooie Van Goghkerkje in Zundert! 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Schrijven tegen 
onrecht 2023 

 

Amnesty-schrijfochtenden 
 

dinsdagmorgen 21 februari 
Witte Kerkje 

inlopen van 10.30 – 11.30 uur 
 

Er is koffie en thee met iets lekkers en we 
sluiten om 11.30 uur af met een lekker kopje 
soep van de chef! 
 

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

 

Amnesty 
Jaarverslag 2022 
 

Jaarverslag 2022 van de Schrijfgroep 
Witte Kerkje, Terheijden 
 

De belangrijkste activiteit van de werkgroep is 
en blijft het meedoen aan schrijfacties en e-
mailacties. Gelukkig konden we dat niet alleen 
vanuit huis doen, maar toen de corona-regels 
werden opgeheven schreven we ook weer elke 
maand op de derde dinsdagochtend in het 
Witte Kerkje. We schreven met ongeveer 25 
vaste schrijvers brieven en kaarten ten 
behoeve van 49 mensen en een enkele groep; 
mensen die ten onrechte gevangen zaten of 
nog steeds zitten of die zijn overleden door 
geweld.  
In totaal stuurden we het afgelopen jaar 1135 
brieven en groetenkaarten naar de autoriteiten 
in 25 landen, ambassades in Nederland en 
België en naar gevangenen en/of familieleden 
van gedetineerden en mensen die werden 
vermoord, om hen een hart onder de riem te 
steken.  
Vanaf de Dag van de Rechten van het Kind (20 
november) schreven we weer voor Amnesty’s 
Write for Rights-actie rond 10 december, de 
Internationale Dag van de Mensenrechten. 
Vanuit huis en vanuit onze protestantse kerken 
in de gemeente Drimmelen schreven we bijna 
500 brieven ten behoeve van 10 mensen of 
organisaties in 10 verschillende landen.  
 

Collecte  
De jaarlijkse Amnestycollecte vond plaats in 
maart. Wij hebben niet meer de menskracht 
om die collecte lokaal te organiseren. Daardoor 
viel de bijdrage vanuit het hoofdkantoor weg. 
 
Amnesty als diaconale activiteit 
Dankzij de opbrengsten van de collectes in 
beide kerken konden we brieven en kaarten 
blijven schrijven.  

 
Andere activiteiten  
1)  4 mei: Dodenherdenking; De Amnesty 
werkgroep legde een bloemstuk bij het 
monument voor de gevallenen in Terheijden.  
2)  10 december: Amnesty’s Schrijf-
marathon, Write for Rights. Tussen 20 
november, de Dag van de Rechten van het 
Kind, en 10 december, de Dag van de 
Mensenrechten schreven we bijna 500 brieven 
en kaarten.   
3)  Verkoop kerstkaarten en kaarsen ten 
bate van Amnesty: Omdat we in december 
2022 veel gebruik hebben gemaakt van 
Amnestykaarten voor diaconale activiteiten in 
beide protestantse gemeenten hebben we veel 
kaarten kunnen verkopen.  
4)  Algemeen: Elke maand wordt over 
Amnesty’s activiteiten gepubliceerd in ons 
kerkblad “De Verbinding”. 
 
Financiën 
Toelichting: Door onze brieven economischer 
te versturen, door de bijdragen uit de collectes 
in de kerken van Lage Zwaluwe en Terheijden-
Wagenberg, door de verkoop van (kerst-) 
kaarten en een aantal giften zijn we er in 2022 
toch in geslaagd de financiële situatie van de 
werkgroep gezond te houden.  
 
Plannen voor 2023 
1)  Schrijfgroep: Natuurlijk gaan we door 
met de schrijfgroep. Dat gebeurt vanuit het 
Witte Kerkje in Terheijden op elke derde 
dinsdagochtend van de maand of vanuit het 
eigen huis. De Amnesty-werkgroepleden Joke 
Geerse, Yvonne Bours, Wouke Eindhoven en 
ondergetekende verzorgen de brieven, het 
kopiëren, de bezorging bij de mensen thuis en 
de verzending. 
2)  Emailschrijvers: Sinds 2020 verzorgen 
we elke week een emailactie. Ongeveer 10 
mensen doen daaraan mee. Ze krijgen elke 
week een brief plus informatie over de persoon 
in kwestie. De brief wordt dan gemaild naar de 
juiste autoriteit en/of de ambassadeur van het 
betreffende land.  
3)  Andere activiteiten:  

8 maart: Internationale Vrouwendag. 
4 mei: Dodenherdenking in Terheijden.  
20 november tot 10 december: De 
Schrijfmarathon (Write for Rights)  

4) Financiën: We gaan door op de 
ingeslagen weg.  

 
Op de volgende bladzijde vindt u de financiën 
in een oogopslag.   
 
Inge Berendsen, contactpersoon 
Amnestywerkgroep 525 Drimmelen 
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Amnesty International, Werkgroep 525, Drimmelen  
Financieel Jaarverslag 2022   
Beginsaldi Kas € 84,65   
  Bank € 925,04   
  Totaal  € 1.009,69 
Opbrengsten Verkochte artikelen € 582,15  
  Collectes, giften € 655,90  
 Activiteiten         € 36,40  

    € 1.274,45 

    € 2.284,14 
Kosten Activiteiten € 428,00   
  Kosten schrijven € 569,77   
 Overige kosten         € 74,91  
     € 1.072,68 

Saldo  
Beginsaldi +opbrengsten-
kosten  € 1.211,46 

    
Eindsaldi Kas € 3,50   
   Bank € 1.207,96   
     € 1.211,46 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Franciscus en het milieu 
 
Een aantal jaren geleden heb ik een periode 
van studieverlof/sabbatsverlof gebruikt voor 
een voettocht naar Assisi, een soort bedevaart 
naar het graf van Franciscus. 
Bij de voorbereidingen hoorde natuurlijk ook 
dat ik me grondig verdiepte in het leven en 
denken van deze heilige uit ‘het dal van 
Spoleto’. Door zijn visie op en omgang met 
dieren (vissen, vogels, wolf) en met de natuur 
is hij de laatste decennia erg populair 
geworden bij mensen die zich inzetten voor 
milieu en klimaat. Hij is hun ‘schutspatroon’ 
geworden. 
 

 
 
 
 

 
 
Over die aspecten en ontwikkelingen wil ik 
graag een keer iets komen vertellen, 
het liefst in combinatie met één of meer 
mensen die op het gebied van milieu en 
klimaat nu actief zijn, bijvoorbeeld om hun 
motivatie en inspiratie te verbinden met die 
van Franciscus. Op die manier kunnen we een 
heel spannende avond krijgen over spirituele 
oriëntatie en concrete maatschappelijke 
keuzen. Ik stel me voor om zo’n ‘leerhuis-
avond’ ergens in maart te houden op een 
woensdag, ik denk aan woensdag 22 maart, 
misschien wel als ondersteuning van onze weg 
door de veertig dagen van Pasen…. 
Ik ben nog op zoek naar één of meer mede-
inleiders en in het volgende nummer van dit 
blad mag u een verder ingevulde uitnodiging 
verwachten. 
 
Wim Bisschop 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Stichting Vrienden van DHAN 
 
Vanakam (= hallo), mogen we u voorstellen, 
dit is Angalaparameswari. 
 

 
 
Ze zit in de 8ste groep (in India is het 
onderwijs onderverdeeld in groep 1 t/m 12) op 
de Nadar School. Ze woont met haar familie in 
het kleine dorpje Kottai en gaat daar naar het 
onderwijs satellietcentrum van Kottai. Ze heeft 
2 zussen; Azagupandiammal zit in groep 7 en 
Dharshini zit in groep 5. De moeder van het 
gezin werd uitgehuwelijkt aan haar haar oom 
van moederskant toen ze 15 jaar jong was. Ze 
mocht toen niet meer naar school. 
Medewerkers van DHAN hebben onderzocht 
wat er bij dit gezin speelde. De ouders 
maakten vaak ruzie en sinds een jaar geleden 
heeft de vader het gezin verlaten. Moeder 
zorgt voor haar kinderen en ze heeft een klein 
winkeltje dat de enige bron van inkomsten is 
voor het gezin. Ze kunnen niet rondkomen  
 
 
 
 
 
 
 
 

zonder de steun van de grootouders van 
moederszijde. De opa van Angalaparameswari 
werkt in het overheidsziekenhuis als 
schoonmaker en oma is een dagloner. Haar 
oudere zus werd voor een kwaal in het 
ziekenhuis opgenomen. Ondanks dat ze hun  
vader op de hoogte brachten schonk hij er 
geen aandacht aan en weigerde zelfs zijn 
dochter hierbij te ondersteunen. Moeder 
betaalt de leningen terug die vader aanging 
toen hij nog bij hen was. 
Het dak van hun huis is van asbest, wat 
natuurlijk de nodige gezondheidsrisico’s met 
zich meebrengt. Dit is helaas een veelgebruikt 
bouwmateriaal voor de huizen in dit dorpje, 
omdat het goedkoop en duurzaam is. Ook 
heeft het huisje geen sanitaire voorzieningen 
zoals een badkamer of toilet. De scholen zijn 
op grote afstand, waardoor de kinderen niet 
zelfstandig naar school kunnen. Het gezin 
spendeert aan vervoer ongeveer Rs. 800 (€ 
10) per maand zodat de kinderen dagelijks met 
een privé tuktuk naar school kunnen. Het gezin 
leeft onder de armoedegrens, maar toch 
besloot moeder om haar kinderen naar school 
te laten gaan. Ze gelooft dat haar kinderen 
met behulp van goed onderwijs uit de armoede 
kunnen komen en zo een lichtpuntje hebben 
voor de toekomst. Met veel wilskracht, hard 
werken en hoop op een betere toekomst voor 
haar kinderen geeft ze dit geld uit aan het 
vervoer naar school, maar dit ligt natuurlijk ver 
boven haar budget.  
Doordat Angalaparameswari naar het 
satellietcentrum voor onderwijs gaat blijft het 
gezin onder de aandacht van de medewerkers 
daar. 
Steunt u alstublieft dit werk van DHAN met een 
gift. Vrienden van DHAN is een ANBI en u kunt 
uw gift in mindering brengen op uw belasting.  
Dank u wel. Met vriendelijke groet 
 
Annette Houtekamer 
 
www.vriendenvandhan.nl 
info@vriendenvandhan.nl 
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36 
 

 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Agenda  
 

februari 2023 

02 Bijbellezen 09.00 Lage Zwaluwe 

03 SAMEN aan tafel 17.30 
Tuinkamer 
Terheijden 

09 
Inspiratieavond 
‘Een ongewoon 
gesprek met God’ 

19.30 
Tuinkamer 
Terheijden 

09 Bijbellezen 09.00 Lage Zwaluwe 

13 Een goed gesprek 19.30 Tuinkamer 
Terheijden 

17 Koffieochtend 10.00 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

18 
Een goed gesprek 
jongerengroep 

19.30 
Tuinkamer 
Terheijden 

16 Bijbellezen 09.00 Lage Zwaluwe 

20 Kerk 
schoonmaken 

9.00 
uur 

Lage Zwaluwe 

21 
Amnesty 
schrijfochtend 

10.00 
Tuinkamer 
Terheijden 

22 Sobere maaltijd 17.30 Tuinkamer 
Terheijden 

23 Bijbellezen 09.00 Lage Zwaluwe 

23 
Liturgisch 
bloemschikken 

10.15 Lage Zwaluwe 

27 Een goed gesprek 
ochtendgroep 

09.30 Tuinkamer 
Terheijden 

 

maart 2023 

01 Sobere maaltijd 17.30 Tuinkamer 
Terheijden 

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

 
 
 
 

     SAMEN in het Witte Kerkje 
 

Agenda SAMEN: 
03 feb  SAMEN aan tafel 
09 feb inspiratieavond – ‘Een ongewoon 

gesprek met God’ 
13 feb Een goed gesprek 
18 feb Een goed gesprek, jongeren tussen 

de 16 en 26 (ongeveeer) 
27 feb Een goed gesprek - ochtendgroep 
 
Locatie: het Witte Kerkje, zij-ingang 
Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur 

ochtendgroep 09.30 - 11.30 uur 
Samen aan tafel 17.30 uur 

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

 

SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie 
 

We ontmoeten u graag! 
 

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  
 

Een hartelijke groet,  
Edwin Vonk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Symbolisch 
bloemschikken 

 

Al 20 jaar maken we in de in de adventsweken, 
met Kerst, in de veertigdagentijd, in de stille 
week, met Pasen en op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar met ons team symbolische 
bloemschikkingen. Deze schikkingen passen bij 
de lezingen of het thema van die zondag. 
 

Vraag je je weleens af hoe de schikkingen tot 
stand komen, waar de inspiratie vandaan 
gehaald wordt, kom dan op donderdag 
 

23 februari 2023 om 10.15 uur 
 

een keer meedoen. We komen samen in de 
consistorie in Lage Zwaluwe. Eerst is er een 
korte uitleg hoe we werken en daarna maken 
we de schikking voor de eerste zondag in de 
veertigdagentijd, 26 februari 2023. 
 

Van harte welkom!  
De koffie en thee staan klaar. 
 

Het team, 
Magda Bos, Greet Stolk, Julia van Ofwegen, 
Cisca de Rond, Nel Groeneveld, Joke Klootwijk, 
Reina Faasen en Siets Baggerman. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 

Koffieochtend 17 februari 
 

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  
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 
 
 
 

      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 Marijn 
Gilhuis. 
 
Canto Ostinato 
 
‘Canto Ostinato’, zegt u dat iets? Het is piano- 
muziek van Simeon ten Holt. De jaar zou hij 
100 geweest zijn. Hij is bekend geworden door 
zijn Canto Ostinato. Het is minimale muziek 
met herhalingen van tonen en kleine variaties. 
Heb je zin om te ontspannen, ga er dan goed 
voor zitten, heb geduld en laat je meevoeren 
met deze hypnotiserende muziek. Het is zo 
rustgevend dat uitvoeringen van deze Canto 
gegeven worden in ruimtes waar mensen erbij 
kunnen liggen. Het is een geweldige ervaring. 
Deze muziek is voor mij meditatie en 
verstilling.  
 

 
 
En zoals dat gaat met muziek: anderen vinden 
het helemaal niets en worden er alleen maar 
zenuwachtig van. Wat doet het met jou? 
Luister naar Canto Ostinato, het liefst in een 
uitvoering van vier piano’s.  
 
ds. Marijn Gilhuis 
 

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

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

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

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL40 RABO 0373 7073 55 of 
NL77 RABO 0126 7069 56 
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

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

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

Bankrekening De Cantorij:  
NL 96 RABO 0373 7428 19  
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 
 

Bankrekening Diaconie:  
NL74 RABO 0373 7105 26  
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  
Lage Zwaluwe 
 
 

 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 

Terheijden – Wagenberg 
 

Kerkgebouw: 
Hoofdstraat 1, Terheijden 
Postadres: Postbus 64 

4844 ZH Terheijden 
 

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

Bankrekeningnummers: 
 

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

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

 
 

COLOFON 
Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten 

Lage Zwaluwe en Terheijden – Wagenberg 
Het kerkblad verschijnt 11x per jaar 

 
Bij de voorkant: Liturgische bloemschikking bij de oecumenische 

gezamenlijke dienst op 15 januari 
 

Kopij maartnummer 2023 inleveren vóór 20 februari 2023 
bij de redactie - zie pagina 2 

 
 


