Hervormde Gemeente Besoyen

Jaargids
2016 – 2017

Voorwoord
Met genoegen bieden wij u hierbij een jaargids (ofwel gemeentegids) van de Hervormde
gemeente van Besoyen (behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland) aan.
Historie
In 1610 is opdracht gegeven tot bouw van een kerk in Besoyen en in 1611 is de kerk in gebruik genomen. Al meer dan 400 jaar mogen we op deze plaats gemeente zijn, genoemd
naar en gebouwd door onze Heere Jezus Christus. We mochten ons 400-jarig jubileum met
elkaar vieren en we mogen ook elke zondag een eredienst van Woord en gebed vieren tot
lof en eer van onze Heer.
In deze (bewaar)gids kunt u alle informatie vinden betreffende het gemeentewerk. Wanneer
de gemeenteleden actief betrokken zijn bij dit werk, kan alles pas goed functioneren. Daarom is dit tevens een uitnodiging om mee te doen en al bladerend kunt u zien wat bij u past.
Iedereen is welkom
Er zijn in de kerk/onze gemeente geen hoge drempels, iedereen is welkom! Laten we in onderlinge verbondenheid ten dienste staan voor de hele gemeente. Misschien ontvangt u als
nieuw ingekomene in de wijk Besoyen deze gids voor het eerst. Neem de moeite eens om na
te gaan hoe het kerkelijke leven van Besoyen functioneert en als er vragen zijn, dan zijn de
predikant en/of (wijk)ouderling graag bereid tot een gesprek. Ook op onze (vernieuwde)
website www.kerkinbesoyen.nl is veel informatie te vinden.
Het werk van de kerk (over de hele wereld, maar ook in Besoyen) kan slechts vruchtbaar zijn
onder de zegenende handen van de Heer, de Koning van de kerk. Moge de Heer ook in Besoyen Zijn Koninkrijk verder bouwen.
Namens de kerkenraad,
ds. A. de Wit, preses

H.S. Spuijbroek, scriba
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Kort historisch overzicht
In deze gids willen we een kort historisch overzicht geven. Een uitgebreid verslag is te lezen
in het jubileumboek (dat u nog steeds bij ons kunt kopen) , dat op 7 mei 2011 is verschenen.
In het jaar 1922 is het dorp Besoyen burgerlijk bij Waalwijk gevoegd, maar kerkelijk zelfstandig gebleven. Tegen het einde van de 16e eeuw breekt de Reformatie in het Hertogdom Holland door (waartoe Besoyen toen behoorde). Het duurt tot 1610-1611 voor men in Besoyen
een eigen kerkgebouw heeft en op 8 mei 1611 houdt ds. C. Hanecop de eerste preek, naar
reformatorische trant.
Sinds 1 mei 2004 zijn de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk verenigd tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Omdat wij hechten aan onze eigenheid qua geloofsbeleving en vormgeving van de erediensten, hebben wij ervoor gekozen om binnen het verband van de PKN als Hervormde Gemeente voort te (blijven) bestaan. Om aan te geven op welke manier wij als gemeente binnen het landelijke verband onze plaats innemen, heeft de kerkenraad de „Verklaring inzake
verbondenheid aan het gereformeerd belijden” ondertekend, die in mei 2003 is opgesteld
door het moderamen van de Hervormde Synode. Hoe een en ander plaatselijk is geregeld,
kunt u lezen in de plaatselijke regeling die in het najaar van 2004 is vastgesteld.
Eén ding is al die jaren hetzelfde gebleven, namelijk dat het aloude Evangelie naar Schrift en
belijdenis is blijven klinken. Het Woord en de sacramenten worden tot op de dag van vandaag bediend. Pijlers, waarop de gemeente door de trouw van God mag blijven bouwen.
“Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide (psalm 95, ons kerkzegel).

Kerkelijke gemeente
Onze gemeente Besoyen is een deel van de burgerlijke gemeente Waalwijk. De grens van de
kerkelijke gemeente kan aangegeven worden als het hele wooncomplex ten westen van de
Kerkstraat, die lijn loopt uiteraard over het gehele gebied van Waalwijk van noord naar zuid.
Volgens de laatste telling (1 januari 2016) heeft de gemeente 558 leden. Hiervan zijn:
- 307 belijdende leden;
- 188 doopleden;
- 63 register-verbondenen (voorheen geboorteleden).
Hoewel sinds juli 1993 de mogelijkheid bestaat van perforatie gemeentegrenzen (overschrijven van de woongemeente naar de voorkeurgemeente, waar veel mensen gebruik van hebben gemaakt), zijn er toch nog enkele gezinnen, die wel met ons meeleven, maar niet formeel zijn geperforeerd.
De leiding van de gemeente is (kerkordelijk) opgedragen aan de kerkenraad.
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Kerkenraad
De kerkenraad is per 1 september 2016 als volgt samengesteld:
Predikant
Ds. A. de Wit

preses

0416-332718

Ouderlingen (consistorie)
C.S. Kamp
wijkouderling wijk 1
J.H. van de Broek
wijkouderling wijk 2
J.J. Drop
wijkouderling wijk 3
C.A.F. Vroegrijk
wijkouderling wijk 6
C.H.J. Klaasse
jeugdouderling

0416-342960
0416-341474
0416-277385
Op aanvraag
06-1071 7797

Ouderlingen–kerkrentmeester (College van Kerkrentmeesters)
W. Haverhals
voorzitter
C.A. Quirijns
bouwzaken
A.J. Schouten
personeelszaken
H.S. Spuijbroek
secretaris

0416-272762
0416-280172
0416-282165
0416-343398

College van diakenen (diaconie)
A.C. Boer
kerkzender
C.J. Mandemakers secretaris
R.A.M.A. Vos
penningmeester
J.A. van Zelst
voorzitter

0416-311480
0416-337219
0416-276001
0416-333582

Moderamen kerkenraad
Vanuit elke geleding is iemand vertegenwoordigd in het moderamen (soort dagelijks
bestuur) en dit bestaat nu uit:
Ds. A. de Wit
preses (= voorzitter)
H.S. Spuijbroek
scriba, afgevaardigde kerkrentmeesters (= secretaris)
C.A.F. Vroegrijk
afgevaardigde consistorie (ouderlingen)
J.A. van Zelst
afgevaardigde diaconie
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Wijkindeling
Elke ouderling heeft een eigen wijk, waar hij wijkpastoraat en huisbezoek zal verrichten. Tevens is hij de voorzitter van zijn eigen wijkteam.
Wijk 1, omvat Van Berckenrodelaan (even), Besoyensestraat en Van Assendelftstraat:
C.S. (Cor) Kamp, Jan Pannebakkerhof 12, 5142 CZ Waalwijk, T 0416 – 34 29 60, E
wijk1@kerkinbesoyen.nl.
Wijk 2, omvat Westeinde, Grotestraat (deel vallend in Besoyen), Molenstraat, Hollandsestraat, Van Duvenvoordestraat, Burg. Verwielstraat, Floris-V-laan, Hertog Jan-park, Noordstraat en alle straten hierbinnen: J.H. (Jan) van de Broek, Laageinde 32, 5142 EH Waalwijk, T
0416 – 34 14 74, E wijk2@kerkinbesoyen.nl.
Wijk 3, omvat de gebieden Zanddonk (rest), Baardwijk, Waalwijk (rest), Drunen, Loon op
Zand, Tilburg en alle verdere buitengebieden: J.J. (Jan) Drop, Tooropstraat 6, 5161 VP
Sprang-Capelle, T 0416 – 27 73 85, wijk3@kerkinbesoyen.nl.
Wijk 4, omvat Vrijhoeve, Capelle, Van der Duinstraat (2e deel) en Kaatsheuvel: Vacant. Aanspreekpunt: diaken A.C. Boer, wijk4@kerkinbesoyen.nl.
Wijk 5, omvat Van Berckenrodelaan (oneven) met alle straten ten westen daarvan (wijk Besoyen-West): aanspreekpunt: diaken C.J. Mandemakers, wijk5@kerkinbesoyen.nl.
Wijk 6, omvat Sprang, Landgoed Driessen, Zanddonk en Sprangseweg: C.A.F. (Cees) Vroegrijk, wijk6@kerkinbesoyen.nl.
Wijk 7, omvat Spoorwiel en Lointhoven en andere zorginstellingen (zoals SchakelringBaLaDe, Schakelring-Koetshuis): eigen predikant ds. A. de Wit, Hollandsestraat 7, 5141 HG
Waalwijk, T 0416 – 33 27 18, predikant@kerkinbesoyen.nl of wijkouderling van wijk 1.
Onze jeugdouderling is: C.H.J. (Carlo) Klaasse, Het Fort 14, 5146 CH Waalwijk, T 06-1071
7797, jeugd@kerkinbesoyen.nl.
Onze ouderling voor zending en evangelisatie is: vacant. Aanspreekpunt: R.J. (Rijk-Jan) Pleijter, Lage Zandschel 31, 5171 TD Kaatsheuvel, T 06 – 81 47 67 64.
Wijkcontactpersonen
Elke wijk is verdeeld in een aantal secties.
Bezoekbroeders
Voor het bezoek rondom de verjaardagen van de oudere gemeenteleden (en eventueel ander bezoekwerk) wordt de predikant ondersteund door bezoekbroeders. Dit zijn: C.W. Muijen en J.J. Mandemakers.
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Koster
De vaste koster is de heer K.J. Klaasse, T06-53 89 13 17. Zijn vervanger is de heer R.A.M.A.
Vos.
Organist
De hoofdorganist is Maarten van Kapel. Daarnaast zijn er nog diverse andere organisten die
het orgel bespelen.
College van Kerkrentmeesters
Dit college is geroepen om de beheerszaken van de gemeente te behartigen, dus voor instandhouding van de predikantplaats en zorg voor het kerkgebouw en andere gebouwen.
Hiervoor zijn financiële middelen nodig.
De volgende bankrekeningnummers zijn beschikbaar t.n.v. College van kerkrentmeesters
Hervormde gemeente Besoyen te Sprang-Capelle:
 NL60 INGB 0001 1353 92
 NL79 RABO 0155 8294 24
Diaconie
Aan de diakenen is opgedragen leiding te geven aan de gemeente bij het vervullen van haar
roeping tot de dienst der barmhartigheid en namens de gemeente deze roeping gestalte te
geven. Ook doen de diakenen tafeldienst bij de viering van het Heilig Avondmaal. U kunt bij
hen terecht voor allerlei informatie en in elk geval ook in (bijzondere of financiële) nood.
De volgende bankrekeningnummers zijn beschikbaar t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente
Besoyen te Sprang-Capelle:
 NL75 INGB 0001 0914 72
 NL89 ABNA 0524 6681 75

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten worden gehouden in het kerkgebouw. Het adres is Grotestraat 26, hoewel
de meeste mensen gebruik maken van de ingang door het gemeentecentrum aan de Hollandsestraat 5.
Elke zondag worden twee diensten gehouden. ’s Morgens om 10.00 uur en ’s avonds om
18.30 uur. Ongeveer 1 x per maand is er een gezinsdienst, waar er medewerking van een
combo is. Bij de volgende diensten zijn er afwijkende aanvangstijden:
- Hemelvaartsdag 09.30 uur
- Bidstond en dankstond 19.30 uur
- Goede Vrijdag 19.30 uur
- Oudjaarsdienst 19.00 uur
Sacramenten
Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (waar onze gemeente deel van uitmaakt) kennen
we 2 sacramenten:
A. (Heilige) Doop
B. (Heilig) Avondmaal
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Heilige Doop
De bediening van de Heilige Doop vindt regelmatig plaats. Doopaangifte wordt afgekondigd
in de kerkdiensten en in het kerkblad vermeld. Bij de doopaangifte worden de (administratieve) gegevens opgenomen en een afspraak voor een doopgesprek gemaakt.
Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt in het midden van de gemeente viermaal per jaar gevierd. De
zondag voorafgaande aan de viering is er de voorbereidingsdienst en in de avonddienst na
de viering de dankzeggingsdienst. De Avondmaalsvering heeft een gesloten karakter, d.w.z.
dat alleen belijdende leden van de P.K.N. (en evt. andere prot. kerkgenootschappen, na toestemming door de kerkenraad) aan de viering kunnen deelnemen. In de week voorafgaande
aan de Avondmaalsviering houdt de kerkenraad censura morum. Ieder lid is dan in de gelegenheid bezwaren in te brengen tegen belijdenis en wandel van andere leden of om andere
zaken m.b.t. de Avondmaalviering in te brengen. In principe wordt in de week voorafgaande
aan de viering ook een bezinningsuur (woensdag om 20.00 uur in gemeentecentrum De
Rank), waar een korte overdenking (en samenzang/gebed) plaatsvindt over dit sacrament.
Huwelijksdiensten
Indien (jonge) mensen voor hun huwelijk kerkelijke bevestiging en inzegening vragen, is het
belangrijk dat men minimaal 6 maanden voor de geplande trouwdatum contact opneemt
met de predikant, zodat alles goed geregeld kan worden.
Internet en kerkzender
Alle kerkdiensten zijn via de kerkzender te beluisteren. De preken worden ook via internet
beschikbaar gesteld: www.kerkinbesoyen.nl. U kunt via deze site de preek live beluisteren en
ook preken later (tot een aantal weken terug) beluisteren en opslaan. Indien u niet over internet beschikt en graag een preek op cd zou willen ontvangen is dat mogelijk. Hiervoor kunt
u terecht bij de diaconie, A.C. Boer, tel. 0416-311480.
Oppasdienst
Elke zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst een kinderoppas (meestal 2 of 3 personen) in
de grote zaal van het gemeentecentrum. U kunt uw kleine kinderen daar brengen. Contacten organisatieadres: Jojanneke van Rijsbergen, tel. 06-51718454.
Meet & Greet Besoyen
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er als regel in het weekend voor de start van de zomervakantie een weekend speciaal voor hen georganiseerd. Medewerkers hiervoor kunnen zich
opgeven bij de scriba.
Op het programma staat in ieder geval de Bijbelvertelling, samen zingen, knutselen, spelletjes en een gezamenlijke afsluiting. Dit alles om ook aan onze jongeren / kinderen en de
wijkbewoners de woorden van Jezus Christus door te geven.
Kerkauto
Voor wie moeilijk ter been is, is er de mogelijkheid om zich met een kerkauto te laten rijden
voor het bijwonen van de kerkdienst. Inlichtingen hierover bij broeder R.A.M.A. Vos, tel.
0416-276001.
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Kerkblad “Voetius”
Elke week (uitgezonderd vakantietijd en soms andere weken) verschijnt het kerkblad “Voetius”, uitgave van de classis, waartoe onze gemeente behoort. Kopij kan worden ingeleverd bij
de predikant (of scriba), uiterlijk maandagavond 20.00 uur.
Adreswijzigingen, nieuwe abonnees, opzeggingen gaarne vier weken van te voren uitsluitend
schriftelijk doorgeven aan:
Mw. D. van Heijst, Westeinde 47-a, 5141 AB Waalwijk, tel. nr. 0416-337598.
Abonnementsgeld (tarief 2016) € 36,-- per jaar.
Bezorging in de gemeente: ook bij haar melden.
Verjaardagsfonds
Ieder jarig gemeentelid (vanaf 16 jaar) ontvangt bij zijn of haar verjaardag een felicitatie met
daarbij een collectebusje waarin een gift kan worden gedaan voor het verjaardagsfonds.
De opbrengst hiervan is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen. Georganiseerd
door het College van Kerkrentmeesters.
Papiercommissie
Voor het kerkenwerk (met name gemeentecentrum De Rank) worden activiteiten ontwikkeld waar dit er één van is. De leiding berust bij Henk Hoefnagel, telefoon 0416-276204. Elke
2e zaterdag van de maand wordt het oud-papier in de wijk Besoyen langs de huizen opgehaald.
Collectemunten
Uw giften aan de kerk zijn aftrekbaar van de belasting, u dient dan wel kwitanties en/of afschriften te bezitten. Dit geldt ook voor giften in de collectes. Hiervoor zijn er collectemunten te koop. De (meest gangbare) collectemunten zijn er o.a. in de waarden € 0,50, € 0,75,
€ 1,00, € 1,50 , € 2,50 en € 5,00. Contactpersoon is W. Haverhals, telefoon 0416-272762.
Catechisatie
Kindercatechese - op dinsdag wordt van 19.00 tot 19.45 uur kindercatechese gegeven door
een gemeentelid aan de kinderen van 9, 10 en 11 jaar.
Tiener catechese - de jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom op dinsdagavond van 19.00 tot
20.00 uur (de blokken worden aan de jongeren meegedeeld). Op maandagavond is er catechese (voor hen die op dinsdag verhinderd zijn) in onze buurgemeente Sprang. We werken
net als vorige jaren met ‘Follow Me’. Dat is een multimedia catechesemethode (HGJB).
Daarbij starten we gezamenlijk, de verwerking vindt plaats in groepjes, onder leiding van een
catecheet.
De catecheten verzorgen dan in groepen de catechese. Tijdens (en na) de lessen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en wat te drinken, wees dus welkom om iets eerder te komen
of iets langer te blijven hangen.
Contactpersoon voor de gehele catechese: ds. A. de Wit, tel. 0416-332718.
De belijdeniscatechese vindt plaats volgens een rooster, op te vragen bij ds. A. de Wit,
adewit@solcon.nl. Wie (nog) geen belijdenis heeft gedaan, maar het daar toch niet bij wil
laten, is van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen. Deze catechese zal in
overleg gepland worden.
8 – Hervormde Gemeente Besoyen

Jeugdraad
Er bestaat binnen onze gemeente al geruime tijd een jeugdraad, die als doel heeft het
jeugdwerk te coördineren en de samenwerking tussen de verschillende onderdelen binnen
het jeugdwerk te bevorderen. De raad is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende jeugdclubs, de zondagsschool en gemeenteleden. De jeugdraad wordt voorgezeten
door de jeugdouderling, Carlo Klaasse, tel. 06-1071 7797.
Diaconale commissie
Deze commissie ondersteunt de diaconie bij de uitoefening van haar taak. Te denken valt
aan voordrachten voor collectedoelen en meewerken om de gemeente meer diaconaal bewust te laten zijn/worden.
Commissie kerk en Israël
Om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met (het volk) Israël, is er een
commissie kerk en Israël. Contactpersoon: scriba.
Webteam
Het webteam , bestaande uit Marcello Klaasse, Carlo Klaasse en Esther Stam onderhoudt de
vernieuwde site , maar ook de facebookpagina: https://www.facebook.com/HervormdBesoyen

Kringen/verenigingen/jeugdwerk
(samenkomsten in gemeentecentrum De Rank, tenzij anders is vermeld)

Gebedstijd
Elke eerste woensdag van de maand (ook in vakantiemaanden) komt de gebedskring om
19.00 uur (tot ± 19.45 uur) samen in de oude consistorie.
Contactpersoon: André Boer, tel. 0416-311480.
Contactmiddag
Vanaf de leeftijd van ongeveer 55 jaar bent u elke eerste woensdag van de maand welkom
om 14.00 uur in De Rank. Naast een meditatie zijn er diverse zaken, zoals sprekers, diaseries, kwis, broodmaaltijd etc. De kerstviering houden we op 14 december.
Contactpersoon: broeder A.J. Schouten, tel. 0416-282165.
Vrouwenochtend
Op de donderdagochtenden komt een aantal dames in de gemeente samen bij één van de
vrouwen thuis om met elkaar de schriften te onderzoeken.
Contactpersoon: Marijke Mesch, tel. 0416-344508.
Musicalgroep Besoyen
In principe houdt de musicalgroep Besoyen haar oefenavond op donderdag (vanaf 19.30
uur). Contactpersoon: Marcello Klaasse, tel. 0416-543454.
Meer informatie, zie: www.musicalgroep-besoyen.nl.
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MusicalKIDS
In principe komen de kinderen van musicalgroep Besoyen om de donderdag (vanaf 18.15 uur
tot 19.30 uur) samen. Contactpersoon: Marieke Klaasse, tel. 0416-543454.
Meer informatie, zie: www.musicalgroep-besoyen.nl.
Bijbelkring
Zes keer per jaar wordt op donderdagavond een Bijbelkring georganiseerd. De kring staat
open voor eenieder die nieuwsgierig is naar de Bijbel en de betekenis van die oude teksten,
toen en nu. Uitgangspunt voor de avonden is een grondig lezen van de tekst en het stellen
van vragen daarbij. De methode die we gebruiken is er één die samen te vatten is met de
term langzaam denken, wat inhoudt dat al te snelle conclusies worden uitgesteld, dan wel
ter discussie mogen worden gesteld. Eerst lezen, dan vragen en (wellicht) daarna pas conclusies trekken. Op die manier komen soms onvermoede betekenissen aan het licht.
Hoewel er jaarlijks een samenhangend programma wordt aangeboden, is het uiteraard ook
mogelijk om één of enkele avonden bij te wonen. Contactpersonen:
Joop de Zwart
ds. A. de Wit
@
jopie1971@gmail.com
adewit@solcon.nl
tel
06-13903056
0416-332718
Gesprekskring “De Stage-lopers”
Elke maand komt op de zondagmiddag deze gesprekskring samen. De “oudere” belijdeniscatechisanten van de afgelopen jaren (die inmiddels belijdenis hebben gedaan) gaan met elkaar in gesprek op wisselende locaties bij de deelnemers thuis. Contactpersoon: Nel Boer,
tel. 0416-311480.
Belijdeniskring “Nieuw”
De belijdende leden van onze gemeente, die vanaf 2012 belijdenis hebben gedaan, hebben
vorig jaar een nieuwe kring opgezet. Regelmatig komt deze belijdeniskring samen.
Contactpersoon: Niels Muijen, tel. 06-52473532.
Vrouwenvereniging Lydia
Om de 14 dagen komt deze vrouwenvereniging op maandagavond (van 19.30 tot 21.30 uur)
bij elkaar. Contactpersoon: Hannie Roos, tel. 0416-339439
Jeugdclub “Rainbow kids”
Eén keer per maand (in principe de 3e zaterdag van de maand) zijn de kinderen vanaf 4 jaar
welkom op zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur (tot 15.30 uur).
Contactpersoon: Marieke Klaasse, tel. 0416-543454.
Jeugdclub “TOV”
Op vrijdagavonden zijn tieners uit Waalwijk en omgeving vanaf ± 10 jaar van harte welkom in
De Rank.
Een tiener-avond is super-actief. Je doet heel veel spelletjes. Op een tiener-avond is jouw
mening onwijs belangrijk! Er wordt veel gelachen en we denken samen na over jouw leven,
God en geloof. Meer weten? Contactpersoon: Roy Sleutjes 06-30563745.
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Zondagsschool
Tijdens de zondagse erediensten (OOK in de zomervakantie) is er voor kinderen van groep 1
t/m 4 (om de week t/m groep 5) van de basisschool zondagsschool.
Contactpersoon: Nelleke Opendorp, tel. 0416-540234
Zendings- en evangelisatiecommissie
De zendings- en evangelisatiecommissie heeft een tweeledige taak. Enerzijds denkt zij na
over de manier waarop mensen in deze tijd, zowel binnen als (ver) buiten onze gemeentegrenzen met het evangelie van Jezus Christus bereikt kunnen worden. Anderzijds probeert zij
het zendingsbewustzijn binnen de gemeente te vergroten.
Ten dienste van deze doelen worden o.a. de volgende activiteiten ontplooid:
- Twee keer per jaar ontvangen alle leden het evangelisatieblad „Echo";
- Inzameling van cartridges en postzegels – opbrengst t.b.v. de zending;
- Contact met het zendingsechtpaar van de GZB (zie hierna).
Adoptieprogramma Deelgenoten
Al jaren steunen we het „Adoptieprogramma Deelgenoten” van de GZB. Dit programma wil
de betrokkenheid van gemeenten op het zendingswerk verhogen door gemeenten direct te
koppelen aan zendingswerkers. We hebben ervoor gekozen om het werk van Hans en Gerry
Kasbergen in Malawi te ondersteunen. Hoe? Op drie manieren.
(1) Allereerst door contact met de familie Kasbergen te onderhouden. Regelmatig ontvangen we een rondzendbrief, die geplaatst wordt in de maanbrief. Van onze kant kan via email informatie naar Malawi gestuurd worden.
(2) Verder is het erg belangrijk om regelmatig persoonlijk en in de eredienst voor de zendingswerkers te bidden.
(3) Financiële ondersteuning (elk jaar minstens € 2.000,-) door de baten van de voorjaars-,
pinkster- en najaarszendingscollecte t.b.v. de GZB, aangevuld met een deel van de opbrengst van de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk, en losse projecten.
Ton-commissie
Vanuit onze gemeente zijn er al jarenlang contacten met de kleine Protestantse gemeente in
Ton (Slowakije). De contacten worden onderhouden door de Ton-commissie. Er vindt regelmatig een bezoek aan die zustergemeente plaats.
Contactpersoon: Marijke Mesch, tel. 0416-344508.
Parenting Children Course
Sinds dit voorjaar is er een nieuwe cursus vanuit Alpha Nederland ontwikkeld: de Parenting
Children Course. Deze cursus is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10
jaar en wil ouders ondersteunen in de opvoeding en met elkaar in gesprek brengen over dit
thema. Omdat wij in onze gemeente gezegend zijn met veel jonge gezinnen, willen we deze
cursus gaan geven! De cursus bestaat uit 5 avonden van 20.00 uur tot 22.00 uur. We beginnen met koffie en thee en een inleiding over het thema. Daarna gaan we in groepen verder
over het thema doorpraten. De thema’s die aan de orde komen zijn: Basis, Behoeften , Grenzen, Relaties en Ruimte. De data waarop we de cursus geven zijn vrijdagavond: 30/9, 14/10,
4/11, 25/11 en 9/12. We hopen op een enthousiaste deelname aan deze mooie cursus! Voor
meer informatie kun je een kijkje nemen op www.alphanederland.org/parentingcourse.
Gini Heijkoop en Corien de Wit (0416-332718).
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Gedicht
Een gemeente ben je,
als je God voorop stelt,
maar niet de taken vergeet uit te voeren
Een gemeente ben je,
om te dienen in Gods naam.
Om te getuigen over Hem.
Een gemeente ben je,
om het Woord te verspreiden
over hem die komt in Jezus’ naam.
Een gemeente ben je,
om er zelf van te groeien
om dan tot Gods plant te bloeien.
Een gemeente ben je,
om over Hem te zingen,
luisterend naar Zijn dingen.
Een gemeente ben je,
een gemeente mag je zijn
in Zijn eeuwige naam.
Een gemeente ben je,
een gemeente door God neergezet.
Zorg dat je op je gemeente let!

Adressen ziekenhuizen en zorgcentra
Voor wie een ander eens een kaartje wil sturen...
Elizabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Dr. Deelenlaan 5, 5042 AD Tilburg
Elizabeth-Tweesteden Ziekenhuis, locatie Waalwijk, Kasteellaan 2, 5141 BM Waalwijk
Elizabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilburg
Woon- en zorgcentrum Spoorwiel, Burg. Verwielstraat 2, 5141 BD Waalwijk
Zorgcentrum Koetshuis (Landgoed Driessen), Koetshuislaan 701, 5146 BR Waalwijk
Verpleeghuis Eikendonk, Eikendonklaan 2, 5143 NG Waalwijk
Verpleeghuis De Eekhof, Gasthuisstraat 11, 5171 GC Kaatsheuvel
Pastoraal centrum De Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek
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