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December 2022-Januari 2023 
 
Kopij kerkblad voor februari 

Uiterlijk 26  januari inleveren. 

 
Kerkdiensten  

Aanvang alle diensten 10 uur  
 
 

 
4 december  Mw. G. Aanen-de Vries 

Ottoland 
 
11 december  Ds. T. Meyer 

Puttershoek 
 
18 december  Ds. W. Aanen 

Dordrecht 
 
24 december  Dhr. P. de Jongh 

Raamsdonksveer 
 
25 december  Mw. G. Aanen-de Vries  

Ottoland 
 
1 januari  Mw. G. Aanen-de Vries, Ottoland 
   Gezamenlijke dienst in Made 
   Aansluitend “Nieuwjaarsborrel” 
 
8 januari  nog onbekend 
 
 
 



 
 

 
15 januari  Dhr. P. de Jongh 

Raamsdonksveer 
 
22 januari  Ds. B. Plaisier 

Gouda 
 
29 januari  Ds. W. Aanen 

Dordrecht 
   Viering Heilig Avondmaal 
 
5 februari  nog onbekend 

Familiedienst 
 
 
Collecterooster 
 
4 december 
1ste collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
 
11 december 
1ste collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
 
18 december 
1ste collecte PKN Jeugdwerk (JOP) 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Zondagsschool 
 
24 december 
1ste collecte Kerk in Actie Kinderen in de knel 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Verwarmingsfonds 
 



 
 

 
 
25 december 
1ste collecte Kerk in Actie Kinderen in de knel 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Verwarmingsfonds 
 
8 januari 
1ste collecte Stichting de Herberg 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Onderhoudsfonds 
 
15 januari 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
 
22 januari 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Orgelfonds 
 
29 januari 
1ste collecte PKN Jeugdwerk (JOP) 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
 
5 februari 
1ste collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Plaatselijk jeugdwerk 
 
 



 
 

 

Bloemendienst 
4 december H. van Rossum 

11 december W. Vervelde 

18 december H. Vierhuis 

8 januari J. vrolijk 

15 januari B. Baggerman 

22 januari M. van Beest 

29 januari G. v.d. Berg 

 

 

Belangrijke data 
1 december Catechisatie 12-17 jarigen 

12 december Jongeren gespreksgroep 

13 december Lijstertjes middag 

16 december Kinderclub 

17 december Kerstwensboom 

17 december  4YOU 

18 december Kinderkerstfeest 

13 januari Kinderclub 

14 januari Ontmoeting en erwtensoep 

17 januari Bijbelkring 

28 januari 4YOU 

5 februari Familiedienst 

 

 



 
 

 
Uit het woord 
De lofzang van Maria 
(Lucas 1: 46- 56) 
 
Dit lied van Maria is het oudste adventslied. Het is tegelijk het meest 
hartstochtelijke, wilde, ja, men mag wel zeggen het meest 
revolutionaire adventslied dat ooit gezongen is. Dit is niet de zachte, 
tedere, dromerige Maria, zoals we haar vaak op afbeeldingen 
uitgebeeld zien, maar het is de hartstochtelijke, gefascineerde, trotse, 
geestdriftige Maria die hier spreekt. 
Niets van de zoete, weemoedige of zelfs luchtige klanken van veel van 
onze kerstliederen, maar een hard, sterk, onverbiddelijk lied van 
neerstortende tronen en vernederde vorsten van deze wereld, van 
Gods macht en de onmacht van de mensen. Het zijn de geluiden van de 
profetische vrouwen uit het Oude Testament, Debora, Judit, Mirjam, die 
hier in de mond van Maria levend worden. 
Maria, die door de Geest aangeraakt en gegrepen is, Maria, die 
gehoorzaam en ootmoedig aan zich laat geschieden wat de Geest haar 
gebiedt, die de Geest waaien laat waarheen hij wil, zij spreekt vanuit 
deze Geest over het komen van God in de wereld, van de advent van 
Jezus Christus. Zij ervaart het zelf aan haar eigen lichaam dat God 
wonderlijke wegen met de mensen gaat, dat hij niet de weg gaat die de 
mensen hem willen voorschrijven, maar dat zijn weg boven alle begrip 
en boven alle bewijzen vrij en eigenwillig is. Dat is immers het grootste 
van alle wonderen, dat God het nederige liefheeft. ‘God heeft omgezien 
naar de lage staat van zijn dienstmaagd.’ God in nederigheid – dat is het 
revolutionaire, het hartstochtelijke adventswoord. 
God schaamt zich niet voor de nederigheid van de mens, hij gaat er 
middenin, hij kiest een mens tot zijn werktuig en doet zijn wonder daar 
waar men dat het minst verwacht. God is de nederigheid nabij, hij 
houdt van het verlorene, het ongeachte, het onaanzienlijke, het 
uitgestotene, van wat zwak en stukgelopen is. Waar de mensen zeggen: 
verloren, daar zegt hij: gevonden. Waar de mensen zeggen: 
‘veroordeeld’, daar zegt hij: ‘gered’. Waar de mensen zeggen: nee!, daar 
zegt hij: ja! 
 
 

  



 
 

 
‘Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen.’ Wat betekent dat, 
Maria, de nederige dienstmaagd, gelukkig prijzen? Het kan niets anders 
betekenen dan het wonder van God dat zich aan haar voltrok verbaasd 
aanbidden, in haar zien dat God het nederige aanziet en verhoogt, dat 
Gods komen in deze wereld niet de hoogten maar de diepten opzoekt, 
dat wij Gods heerlijkheid en almacht daarin zien, dat hij het geringe 
groot maakt. Maria gelukkig prijzen betekent niet altaren voor haar 
bouwen, maar het betekent met haar de God aanbidden die het 
nederige aanziet en het uitverkiest. 
Wanneer God zelf in de kribbe van Betlehem komen wil, dan is dat niet 
een idyllische familie-aangelegenheid, maar het is het begin van een 
volledige omkering, een herschikking van alles op deze aarde. Met hem 
die naar deze kribbe wil gaan gebeurt iets, die kan er alleen 
veroordeeld of verlost vandaan gaan. Wat betekent dat? Is dit alles niet 
een bij-wijze-van-spreken, een pastorale overdrijving van een mooie 
vrome legende? Wie het als frase wil opvatten, die doe dat en viere 
advent en Kerst, zo heidens en ongeïnteresseerd als voorheen. Maar 
voor ons is het geen frase. Want het is immers zo dat het God zelf is, de 
Heer en Schepper van alle dingen, die hier zo gering werd, die de 
verborgenheid, de onaanzienlijkheid van de wereld ingaat, die ons in 
de hulpeloosheid en weerloosheid van het kind wil ontmoeten en 
onder ons wil zijn – en dat niet uit beuzelarij, of uit speelsheid, omdat 
wij het zo ontroerend vinden, maar om ons te tonen waar hij is en wie 
hij is, en om vanuit deze plaats alle menselijke grootheidswaan te 
richten en te onttronen. 
Wie van ons zal Kerst op de goede manier vieren? Degene die alle 
geweld, alle eer, alle aanzien, alle ijdelheid, alle hoogmoed en alle 
eigenwilligheid eindelijk bij de kribbe neerlegt, die het bij het nederige 
houdt en God alleen hoogverheven laat zijn, die met Maria spreekt: de 
Heer heeft mijn nederigheid aangezien. 
 
Uit: Een thematisch dagboek van Dietrich Bonhoeffer. De teksten zijn 
samengesteld door Bonhoeffer-kenner prof. dr. Gerard Dekker. 
 
 
 
 



 
 

 
Van de kerkenraad 
Omzien naar elkaar 
Verjaardagen gemeenteleden75+ 
Hieronder vindt u de verjaardagen in december en januari van onze 
oudere gemeenteleden. 
 
3 december dhr. L.A. Vos uit Hooge Zwaluwe 
13 december dhr. B.H. Baggerman uit Hooge Zwaluwe 
20 december dhr. H. Verduijn uit Hooge Zwaluwe 
 
We wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen over uw nieuwe 
levensjaar. 
 
Zieken 
In onze gemeente weten we van gemeenteleden die steeds meer 
zorgen krijgen om hun gezondheid. Dit heeft een grote impact op hun 
leven en dat van hun naasten. Laten we als gemeente biddend en 
zorgend om hen heen staan.  
 
Bijbelkring 
In december is er geen Bijbelkring. Op 17 januari komt de Bijbelkring 
weer samen. Iedereen is vanaf 20.00 uur van harte welkom in de Rank. 
 
Catechisatie 
Donderdag 1 december is er weer catechisatie. We beginnen om 18.30 
uur. Alle tieners van 12 – 17 jaar zijn van harte welkom. 
 
Jongerengesprekskring 
Op maandag 12 december komt de jongerengespreksgroep weer 
samen. We beginnen om 19.30 uur in de Rank. Vind je het leuk om met 
anderen over God, de bijbel en je leven te spreken en te leren, kom dan 
gerust een keer langs.  
 



 
 

 
Kerstwensboom 
Net als vorig jaar zal er bij de kerk een kerstboom staan waar iedereen 
een wens/gebed in mag hangen. Op deze manier willen we al onze  
dorpsgenoten de gelegenheid geven om een kerstgedachte, een wens of 
gebed op te hangen. De wensen zullen op de één of andere manier een 
plek krijgen in één van de Kerstvieringen. Wensen zijn als gebeden, een 
vraag aan God. Maar we wensen elkaar ook iets toe, gezegende 
Kerstdagen, geluk, zegen, vrede. De kerstballen met wensen kunnen op 
zaterdag 17 december van 14.00 uur tot 16.00 uur opgehangen 
worden in de kerstboom naast de kerk.  
 
Kerstvieringen 
Onze kerstvieringen beginnen al op zondag 18 december. Dan is er het 
Kinderkerstfeest. De kinderen van de clubs zijn al hard aan het 
oefenen. De voorganger in deze dienst is ds. W. Aanen uit Dordrecht. 
24 december is er de Kerstnachtdienst. Deze dienst wordt geleid door 
dhr. P. de Jongh. In deze dienst zal ook fanfarecorps Concordia haar 
medewerking geven. 
Op 1e Kerstdag, 25 december is er de Kerstviering. In deze dienst ben 
ik de voorganger. En op zondag 1 januari is er een gezamenlijke 
kerkdienst in Made.  
In de zondagsbrieven zult u meer lezen over deze diensten.  
 
Persoonlijk 
De maand december is een maand van verwachting. Kinderen leven toe 
naar het Sinterklaasfeest, vol verwachting zien ze uit naar zijn komst, 
naar het feest. In de kerk kijken we vol verwachting uit naar het 
Kerstfeest, de geboorte van Jezus. Vier weken leven we daar samen 
naar toe. Advent is een tijd van wachten en verwachten. We geloven 
dat God naar ons toekomt en daar leven we naar toe. Dat betekent 
advent. We geloven dat God in Jezus naar ons toegekomen is, als baby, 
als klein kwetsbaar kind. Hij komt wonen in onze kwetsbaarheid, 
tussen ons mensen, in ons. Advent is ook geloven dat God nog steeds 
komt. Hij komt steeds weer naar ons toe, elke dag weer. En we 
verwachten dat Jezus eens terug komt om alles nieuw te maken. Leven 
we zo in die verwachting, niet alleen met Advent en Kerst, maar elke 
dag? 



 
 

 
Advent 
 
Advent is kijken naar wat komt,  
hoewel er weinig licht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht,  
omdat je iets van God verwacht 
een wereld waar het licht is. 
 
Advent is kijken naar wat komt,  
zoals toen, lang geleden,  
Er werd een kind van God verwacht, 
een kind van licht, een kind vol kracht,  
een kind dat zorgt voor vrede 
 
Advent is kijken naar wat komt 
Advent is durven hopen.  
Het kerstkind is een nieuw begin.  
We slaan een weg van vrede in.  
Die moet je verder lopen. 
 
Advent is kijken naar wat komt  
Advent is durven dromen.  
Is licht zien in de duisternis,  
geloven dat God met ons is  
en dat zijn rijk zal komen 
 
Een hartelijke groet, 
 
Griselda Aanen 
 
 

 



 
 

 
Van de Lijstertjes 
Het groepje is uitgebreid naar vijf enthousiaste kinderen. We maakten 
een dierenpuzzel die best moeilijk was. Maar met elkaar kwamen we er 
wel uit. Volgende keer vertellen we het Kerstverhaal uit het boekje van 
Dick Bruna. En Mathilde heeft al een leuke knutsel voorbereid. We 
gaan dat filmen en laten zien op het kinderkerstfeest. Zo hebben we 
een goede voorbereiding op Kerstmis. We hopen jullie allemaal in de 
kerk te zien met het kinderkerstfeest. En in januari gaan we weer 
gewoon door. 
Lijstertjes : Dinsdag 13 december in De Rank 
Kinderkerstfeest : Zondag 18 december om 10.00u in kerk 
Kinderen en ouders zijn van harte welkom 
 
Lijstertjes : Dinsdag 17 januari in De Rank 
Tijd : 14.30 – 16.00 uur 
Voor de Lijstertjes middagen kun je direct uit school meerijden met de 
auto, wel even opgeven bij Sita Otte.  
Of mail naar lijstertjes.pkn.hz@gmail.com 
 
Van de kinderclub (groep 4 t/m 7 ) 
Wat een bijzondere kinderclub avond. De kinderen komen binnen met 
hun moederen grote tassen . Ja, voor de schoenendoos actie. Geweldig. 
We beginnen zoals altijd eerst met een verhaal uit de bijbel. Jacobs 
vlucht naar oom Laban. Jacob is nu alleen en heel bang. ‘s Nachts in een 
droom ziet hij de hemel geopend. En God belooft Jacob dat hij veilig 
aankomt bij oom Laban en later weer veilig terug zal keren naar het 
land van de belofte Kanaän. En dat God hem zegenen zal. 
 
We zingen samen het lied:  

Als je veel van iemand houdt 
geef je 't mooiste wat je hebt 
Da's heel gewoon. 

 
Een liedje wat we volgende keer oefenen voor het kerstfeest. 
 
 



 
 

 
Daarna hebben we van 10 schoenendozen mooie cadeaus gemaakt. 
Mooi versierde dozen met een bijzondere inhoud. Alle kinderen 
brachten speelgoed ,knuffels en spelletjes van zichzelf mee om weg te 
geven. Ook, dank je wel, aan alle mensen die voor ons de 
verzendkosten hebben betaald of spulletjes hebben gedoneerd. 
 
De volgende kinderclub is vrijdag 16 dec. van 18.00 uur tot 19.45 uur 
in de Rank. 
We willen ook alle kinderen uitnodigen voor het kinderkerstfeest 
zondag 18 dec, om 10 uur in de kerk. 
 
voor januari: kinderclub vrijdag 13 januari.(zelfde tijd) 
Leiding : Sita, Diana, Liesbeth. 
e-mail kinderclub.pkn.hz@gmail.com 
 
Van de zondagsschool. 
Voor we het weten komt het einde van het jaar alweer in zicht. En mét 
het einde ook weer een nieuw begin, want met de geboorte van Jezus 
begint in de wereld weer het nieuwe jaar. Maar b.v. in China is de 
jaartelling anders. 
Voor het Joodse volk kwam de belofte uit van hun Messias, die komen 
zou. Wij vieren ieder jaar weer de mooie gebeurtenis, dat Hij, veel later, 
toch óók voor ons was gekomen. God had het al aan Abraham beloofd, 
toen, lang geleden... 
 
Nadat we Sinterklaas hebben gevierd, die ieder jaar maar ouder wordt, 
zien we, dat Christus voor ons steeds weer nieuw is. Wij willen Hem 
graag zien, dus leggen we Hem weer steeds opnieuw in het kribbetje, 
als een baby'tje. We zingen dan weer alle kerstliedjes bij de kerstboom 
en eten ons buikje rond... 
Maar toch...als we verder lezen in de Bijbel, kunnen we groeien naar 
Hem toe: zó hoog op de stoel met de armen in de lucht, maar wel 
uitkijken, anders vallen we eraf, want steeds is er weer een nieuw 
verhaal uit het boek van God, en een nieuw liedje... 
 
 
 



 
 

 
Er was eens een jongetje dat er ook naar verlangde om Jezus te mogen 
zien, hij wilde wel naar de stal maar hij had niets om te geven, hij had 
alléén maar een trommeltje...toen kreeg hij een idee... 
Verder gaan we nog niets verklappen, kom maar eens naar het kinder-
kerstfeest in de kerk op 18 december. 
 
Op 4 december gaan we de adventskaars weer aansteken en vertellen 
we van Maria, die toen ook in blijde verwachting was op de komst van 
Jezus. Het staat in Lucas 1: 26: Maria wacht op de komst van Jezus. 
Dan op 11 december Mattheus 1: 18- 1: 24: Jozef wacht op de komst 
van Jezus 
Op 18 december Lucas 2: 22- 2: 40; Simeon en Hanna wachten op de 
komst van Jezus 
Op 25 december Mattheus 2: 1- 2: 17; Wijze mannen verwachten de 
komst van Jezus. 
 
Dan gaan we naar het nieuwe jaar: 
Op 1 en 8 Januari is het dan vakantie. 
 
Op 15 Januari gaan we weer verder, dan vertellen we over Jezus die 
dan in Nazareth is. 
Op 22 januari vertellen we over de gasten op de bruiloft die niet 
hoeven te vasten maar... ze mogen feest vieren omdat Jezus, de 
Bruidegom dan bij hen is! 
Op 29 januari zien we wel weer verder...maar wij zien alvast uit naar 
de Bruidegom! 
 
Deze maand zijn er van de zondagsschool geen jarigen, volgende 
maand weer wel. 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
Van de familiedienst commissie 
Zondag 6 november mochten we weer een familiedienst meemaken 
met Loes Breedveld als voorganger. Het was tevens dankdag voor 
gewas en arbeid. We kijken terug op een mooie dienst over Noach. De 
preek ging over het verhaal van de ark van Noach. Via de beamer 
werden er extra plaatjes geprojecteerd zodat het verhaal meer 
beeldend was. Ook hadden we extra leuke liedjes die over Noach 
gingen.  Een bijzonder verhaal over de geschiedenis, noach werd 
namelijk 950 jaar. Er leefden verschillende generaties naast elkaar 
omdat de mensen toen zo oud werden. Noach maakte de geboorte van 
Abraham nog mee. Noach vond genade in Gods ogen, het is mooi om te 
weten dat zijn naam ‘rust’ betekent. Het moet ook een moeilijke tijd 
voor hem geweest zijn. Een ark bouwen midden in het land waar geen 
water is. De mensen lachten hem uit. Maar van alle mensen werd alleen 
de familie van Noach gered. 40 dagen regent het, vervolgens dobberen 
ze met de ark nog eens 150 dagen rond totdat de eerste bergtoppen 
droog komen te staan. Het allermooist aan dit verhaal is toch wel de 
regenboog die betekent dat God beloofd dat er nooit meer zo’n 
zondvloed zal plaatsvinden. Veel dingen uit de bijbel kunnen we niet 
zien en moeten we ‘geloven’. De regenboog is een teken dat we nog 
steeds regelmatig zien als teken van trouw. De volgende familiedienst 
is op D.V. 5 februari, tegen die tijd laten we meer weten over wat het 
thema van de dienst wordt. 
 
Van 4YOU 
Op zaterdag 26 november zou er weer een 4YOU-activiteit zijn, 
namelijk een filmavond. Echter is 26 november een populaire datum 
en kon er helaas niemand komen van de jeugd. Dat heeft ons doen 
besluiten om deze avond niet door te laten gaan.  
We hopen dat de jongeren wel weer kunnen in december en januari. 
De volgende activiteit is op zaterdag 17 december, dan gaan we weer 
SinterKerst vieren met cadeautjes! Ook op zaterdag 28 januari staat 
weer een activiteit gepland, we gaan dan bingo spelen!  
Uiteraard is iedereen ook van harte welkom bij het kinderkerstfeest op 
zondag 18 december!  
Alvast fijne feestdagen toegewenst! 



 
 

 
Van de kerkvoogdij 
collecten Kerkvoogdij 
30 – 10  kerkvoogdij (2e+3e)       € 85,50 
 6  - 11        kerkvoogdij                     € 55,25 
13 - 11        kerkvoogdij (2e+3e)       € 82,45 
20 - 11        kerkvoogdij (2e+3e)       € 64,15 
Namens de kerkvoogdij hartelijk dank voor uw bijdrage 
Dankdagcollecte € 395,50 
Tussenstand Kerkbalans 21-nov € 12.847,26 
 
Eindejaarscollecte 2022 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, doen we dit jaar ook weer een 
collecte voor de aanstraalverlichting van de kerk. Wij vragen 
gemeenteleden en andere dorpsbewoners om een bijdrage, zodat heel 
Hooge Zwaluwe kan genieten van onze prachtige kerk in het donker. U 
kunt uw gift overmaken op NL89 RABO 0126 7159 55 ten name van : 
Kerkvoogdij Ned.Hervormde Gemeente Hooge Zwaluwe.  
Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

 
Het jaar 2022 begonnen we thuis vanwege de pandemie. We hadden 
geen gezamenlijke nieuwjaarsviering met Made en Drimmelen en geen 
nieuwjaarsborrel. We hadden geen erwtensoepmaaltijd bij de opening 
Kerkbalans. Dat moesten we allemaal missen. In het nieuwe jaar zullen 
we dat wel gaan doen, we willen samen zijn, samen aan tafel zoals het 
thema van de kerk in seizoen 2022-2023 luidt. We zijn in 2022 al 
begonnen met gezamenlijke maaltijden voor de ouderen; één keer in 
het voorjaar met pannenkoeken en één keer in het najaar met soep en 
salades. De middagen waren nog niet heel druk bezocht maar degenen 
die er waren, genoten zeer. De erwtensoepmaaltijd in januari is voor 
alle leden en geïnteresseerden, dus wees welkom. Ook in het najaar 
was er weer een ontmoeting met de groep ouders met thuiswonende 
kinderen. Fijn om met elkaar aan tafel te zitten en elkaar te ontmoeten. 



 
 

 
De Bijbelkring, de diverse clubs voor kinderen en jongeren zijn weer 
gestart in 2022 en dat is een groot goed. Want wat hebben de kinderen 
tijdens de corona-periode zich vaak alleen en eenzaam gevoeld. 
Samenzijn is daarom wel het sleutelwoord geworden na de pandemie. 
Belangrijk is het ook voor onze kerkelijke gemeente. Niet alleen buiten 
de kerk maar ook tijdens de zondagse erediensten. Helaas moeten we 
constateren dat minder mensen de kerk op zondag bezoeken. Daarom 
is het wellicht noodzaak om meer gezamenlijke diensten te houden 
met Made en Drimmelen. Dit mochten in de zomer van 2022 ook doen 
en dat was mooi. Nu op 1 januari 2023 beginnen we in Made met een 
gezamenlijke dienst en aansluitend de nieuwjaarsborrel. U bent van 
harte uitgenodigd. Verder hopen we meer in ons dorp te doen: er zijn 
in 2022 vakantietasjes uitgegeven aan basisschoolkinderen van wie 
bekend zijn dat ze in armoede leven. Ook mochten we bij die gezinnen 
een kerstpakketje brengen. Vanwege de privacy-wet zijn we helaas niet 
bekend met alle arme gezinnen. Daarom vragen we uw hulp: wanneer 
u een gezin weet die we kunnen helpen, wilt u dan hun adresgegevens 
aan de Diaconie doorgeven? Het is een taak voor de Diaconie om 
behoeftigen te helpen. In november hielden we een Boekenmarkt in De 
Rank. Dat is ook een project wat beide kanten belicht: meer contact 
met dorpsbewoners en wat geld in het laatje voor De Rank. Misschien 
kunnen we in 2023 meer van dat soort acties houden. Gelukkig zijn we 
met de prachtige concerten van Snaren op Swaluw en in januari een 
prachtige opera van Restaurant Onze Kerk. Daar ontmoeten ook 
dorpsbewoners elkaar en genieten van de mooie akoestiek in de kerk. 
Dankbaar zijn we voor alle vrijwilligers van de kerk en begraafplaats, 
ze verdienen allemaal een grote pluim!! Supergoed dat zovelen zich 
inzetten. Dat maakt Hooge Zwaluwe sterk, dat is ook een groot goed. 
Financieel is het voor de kerk zeer zwaar. Mindere opbrengsten voor 
kerkbalans vanwege het wegvallen van gemeenteleden, en aan de 
andere kant steeds hogere kosten. We denken dan uiteraard aan de 
gasprijzen, maar ook prijsstijgingen in salarissen, de preekvergoeding 
aan gastpredikanten. Hun tarief is per 1 juli 2022 € 142,- exclusief 
reiskosten. De PKN heeft ook bij onze gemeente een vlaggetje geprikt 
om ons eisen en voorwaarden op te leggen en met ons de toekomst te 
bespreken. 
 



 
 

 
We gaan het jaar afronden; heeft u nog geen Kerkbalans bijdrage 
gedaan of zijn er andere openstaande posten, dan heeft u nog kort de 
tijd om dat in orde te maken. Wij melden u de laatste tussenstand van 
Actie Kerkbalans: € 12.847,26. Dat is iets minder dan vorig jaar rond 
die tijd. Begroot was voor 2022: € 14.500,-. We hopen dat nog te halen. 
 
De dankdagcollecte in november heeft minder opgebracht: € 395,50 
tegenover € 950,45 vorig jaar. Er waren 17 bijdragers via bank of 
enveloppe. Daaraan is te merken dat het leven duurder is geworden, 
zodat (bijna automatisch) de kerk erbij inschiet. Begrijpelijk want het 
is voor veel mensen een zware en dure tijd. Laten we God danken voor 
wat we wel hebben en laten we bidden om Zijn leiding voor de kerk en 
voor onze privélevens. God houdt ons vast, laten we dat vooral niet 
vergeten. 

 
 
 
 
Start van Actie Kerkbalans 
zaterdag 14 januari 2023 
 
 
 

De kerkklok zal luiden om 13.00 uur. 
Die dag gaan we weer erwtensoep eten. U bent allen van harte welkom 
in De Rank voor een maaltijd, aanvangend om 13.00 uur. U mag 
uiteraard iemand meenemen. Ook zullen we een uitnodiging in de bus 
doen bij de overburen van De Rank. De meeste van hen hebben we nog 
niet eerder ontmoet en is het een mooie gelegenheid voor 
kennismaking. 
Thema: Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Kerkbalans 2023 wordt u van harte aanbevolen. De begroting gaat uit 
van € 14.500,- aan vrijwillige bijdragen. Als u aan de kerk geeft, geeft u 
aan elkaar. Om samen een gemeenschap te bouwen, om God en elkaar 
te dienen. Het geld is hard nodig voor de zondagse eredienst, voor de 
kerkelijk werker, voor onderhoud van het kerkgebouw en noem zo 
maar op. Juist in deze tijd is het ook taak om mensen bij te staan en te 

 



 
 

 
helpen. Wilt u niet aan Kerkbalans geven maar wel aan het onderhoud 
van het kerkgebouw? Dat mag ook, zet het erbij en uw gift wordt aan 
het Onderhoudsfonds overgemaakt. In 2023 zal weer het nodige 
onderhoud plaatsvinden. Dus elke bijdrage is van harte welkom. 
 
De kerkbalansenveloppen worden na zaterdag 14 januari bezorgd. U 
kunt uw gift overmaken wanneer u dat het beste uitkomt. Dat mag 
direct in januari, maar het is ook mogelijk om in een andere maand, 
zelfs nog in december, te betalen. Schenkt u een mooi bedrag? Wij 
allen zijn verantwoordelijk voor onze kerk. Wilt u bidden voor de kerk 
en haar gemeenschap in Hooge Zwaluwe? We mogen bidden om meer 
leden, om “levend” te blijven in het dorp. Uw gebed en ondersteuning is 
belangrijk. De zegen van onze Heer onmisbaar. 
NL89 RABO 0126 7159 55 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente 
Hooge Zwaluwe 
Wilt u het maximale belastingvoordeel behalen: schenk dan 5 jaar lang 
eenzelfde bedrag aan de kerk. Dat mag maandelijks of jaarlijks een vast 
bedrag zijn. De collectebonnen mogen ook opgenomen worden in de 
gift zodat ook die volledig aftrekbaar zijn! Als u ons hierover wilt 
spreken, horen we dat graag. U kunt contact opnemen met Jasper Otte. 
Ook voor een contract komen we graag bij u thuis om dat in orde te 
maken. 
De kerkvoogdij zegt u grote dank voor alle financiële gaven in het jaar 
2022 
 
Begroting 2023 
Wij hebben een begroting gemaakt in beknopte vorm. De volledige 
versie kunt u bekijken op afspraak. Tot 10 december mag u zich 
daarvoor aanmelden bij Petra van Dijk, telnr. 076-5931030. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
Wijziging van de tarieven voor de begraafplaats en begrafenissen 
 
De tarieven voor de begraafplaats zijn per 1 oktober 2022 gewijzigd, 
zoals ook tijdens de gemeenteavond is besproken. De reden hiervoor is 
dat de tarieven al jaren gelijk zijn gebleven, terwijl de kosten zijn 
gestegen. Daarnaast zijn in de voorgaande tarieven, geen tarieven 
opgenomen voor onderhoud bij het plaatsen van urnen.  
 
Naast de tarieven wijzigen ook de betalingstermijnen. Vanaf heden 
worden grafrechten en onderhoudskosten in perioden van 5, 10 of 20 
jaar in rekening gebracht. De redenen hiervoor zijn tweeledig. Als 
eerste het financiële inzicht in de kosten en opbrengsten op langere 
termijn. Door een langere doorkijk te maken, kunnen we zorgen voor 
een beter afstemming tussen de kosten en opbrengsten. Daarbij zorgt 
dit voor een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten, 
omdat er niet meer jaarlijks hoeft te worden gefactureerd. Het 
voordeel voor de betalende nabestaande is dat tussentijdse 
tariefstijging pas bij verlenging worden meegenomen. Voor diegenen 
die nu jaarlijks betalen en vragen hebben over deze wijzigingen, geldt 
dat ze contact kunnen opnemen met de kerkenraad.  
 
De kerkenraad heeft de volgende tarieven vastgesteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Voor diensten met betrekking tot de begraafplaats of met betrekking 
tot een begrafenis, die niet zijn opgenomen zijn in dit overzicht, 
worden per geval afzonderlijk door de kerkenraad de kosten bepaald. 
 
Wanneer u het grafrecht heeft, bepaalt u voor een belangrijk deel wat 
er met dat graf gebeurt (binnen wetgeving en de regels van de 
begraafplaats). Bijvoorbeeld wie er wordt begraven en hoelang zij daar 
begraven blijven. Het grafrecht loopt op een bepaalde tijd af. Wanneer 
dat gebeurt kunt u het recht weer verlengen (met 5, 10 of 20 jaar). Het 
grafrecht is gekoppeld aan een stoffelijk overschot.  
Naast grafrechten moet er ook betaald worden voor het onderhoud 
van de begraafplaats. Dit onderhoud wordt gekoppeld voor wat betreft 
de kosten gekoppeld aan een graf. Dit is dus anders als met 
grafrechten. Zo zijn de kosten voor het onderhoud voor een enkel graf 
en een dubbelgraf in 2 lagen boven elkaar gelijk. Wanneer het een 
dubbelgraf naast elkaar betreft, is er sprake van twee graven en 
moeten dus tweemaal de onderhoudskosten worden betaald. 
In de praktijk betekent dit dat de kosten voor zowel grafrechten als 
onderhoud bij een verlenging van 5 jaar € 300, kost, bij een verlening 
van 10 jaar € 600 en bij een verlenging van 20 jaar € 1.200.  
Mocht u naar aanleiding van dit alles nog vragen hebben, dan kunt u 
terecht bij de kerkenraad. 
 
 
Van de diaconie 
Bloemendienst 
De bloemen zijn afgelopen periode bezorgd bij: 
 
30 oktober:  Colinda Vierhuis 
                        Als beterschapsgroet 
6 november:  Familie den Dunnen 
                        Ter bemoediging 
13 november:  Mevr. T de Rooy – Kanters 
                         Als groet 
20 november:  Huub van Dorst 
                          Als beterschapsgroet 
 



 
 

 
 
Collecten diaconie 
Collectes  Totaal 
30-okt Morning Star € 77,30 
6-nov KIA Zending € 41,95 

13-nov KIA Werelddiaconaat € 28,80 
20-nov PKN Pastoraat € 26,85 

 
 
Bij de collecten 
4 december Adventscollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht 
gekomen in de buurlanden 
Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en 
proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te 
bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. 
Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en 
arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is 
naar personeel, of met het 
opzetten van een eigen bedrijf. 
 
11 december Collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 
Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan 
achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun 
bestaan in Nederland is nog jarenlang 
onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan 
honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, 
theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten 
om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun 
talenten tot bloei te laten komen. 
 
 
 



 
 

 
18 december PKN Jeugdwerk (JOP) 
Ontdekken wat Kerst betekent 
Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor 
zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen 
hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? 
Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de 
huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zesduizend 
jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de 
Bijbel. 
 
24-25 december Kerk in Actie Kinderen in de knel 
Sta op voor kinderen in de knel 
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. 
Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met 
problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt 
somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen 
deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee 
met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.  
 
8 januari Stichting de Herberg 
Stichting De Herberg Breda geeft zorg en aandacht aan kwetsbare 
mensen die de grip op het leven zijn kwijtgeraakt. 
We bieden praktische en maatschappelijke ondersteuning door middel 
van verschillende diensten en projecten zodat zij kunnen werken aan 
het verbeteren van hun leefomstandigheden. 
 
29 januari PKN Jeugdwerk (JOP) 
Nederland speelt Sirkelslag 
Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen 
kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel 
Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste 
score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat 
altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een 
ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor 
kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 



 
 

 
5 februari Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Pakistan - Vaktraining voor jongeren 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die 
jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en 
leningen. De organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het 
opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die 
een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de 
toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet 
alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het 
onderlinge begrip toeneemt.  
 

 
De volgende concerten staan ingepland. Ze vangen aan in de avond om 
20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de kerk open en krijgt u een kopje koffie 
of thee. Na afloop is er een nazit en tijd voor een praatje onder het 
genot van een glaasje drinken. De prijs per ticket is € 15,- alles 
inclusief, te bestellen via de website www.snarenopswaluw.nl of 
verkrijgbaar aan de deur. Het zijn allen musici van zeer hoog niveau. 
Kom genieten, u bent van harte welkom! 

 
Zaterdag 10 december VitaDuo 
Saxofonist Vitaly Vatulya en Pianiste Maria Nemtsova. 
De saxofonist is geboren in Moskou, heeft grote internationale prijzen 
gewonnen, geeft wereldwijd concerten als solist of als saxofonist in 
grote orkesten. En nu dan samen als duo met de eveneens in Moskou 
geboren pianiste. 
 
Zaterdag 6 januari Thorwald Jǿrgensen & Friends 
Feestelijk nieuwjaarsconcert met Theremin spelen van onze 
overbuurman. Hier zijn geen extra woorden voor nodig. Vorig jaar een 
uitverkochte kerk. Thorwald is zeer nauw betrokken bij Snaren op 
Swaluw. Hij kent zeer veel  musici en boekt ze om in Hooge Zwaluwe te 
komen spelen. Zelf reist hij ook de wereld rond om concerten te geven. 
Nu is uw kans, komt allen! 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
Restaurant Onze Kerk organiseert – Het Operagala diner 
Op 14 januari 2023 zal er in de Protestantse kerk een concert zijn van 
het reizende operagezelschap Opera per Tutti. Alles staat in het teken 
van het nieuwe jaar. De zangeressen zullen hun aria’s dan ook 
uitkiezen op de meest passende manier. Ze voeren “Proost”-stukken uit 
zoals het beroemde Libiamo uit Traviata en de Toréador uit Carmen. 
Er is een middagprogramma vanaf 14.00 uur bij Restaurant Onze Kerk, 
beginnend met een driegangendiner. Aansluitend om 17.15 uur is de 
Opera. En er is een avondprogramma, waarbij u eerst de Opera gaat 
meemaken en vanaf 19.00 uur het diner. Het hele feest zal worden 
gevierd in een 19 e -eeuwse sfeer met paarden, lantaarns, vuurkorven, 
muziek en koetsen. De prijs voor het arrangement bedraagt € 99,50. U 
kunt reserveren bij Restaurant Onze Kerk. 
 
Column 
Koude voeten. 
U weet wel zo langzaam aan dat ik een vijver in mijn tuintje heb met een 
aantal goudvissen er in. Een lustoord voor reigers, die ik te vuur en te 
zwaard bestrijd. Goudvissen zijn, zoals bijna alle vissen koudbloedig. Hun 
lichaamstemperatuur is aan hun omgeving aangepast. Schildpadden zijn 
ook koudbloedig. Als het warmer wordt gaan ze harder lopen en meer 
eten. Mensen zijn anders, we hebben min of meer constante temperatuur 
van 37 graden, boven de 41 is het link en beneden de 33 is het ook niet 
best. Ergens zit bij ons een temperatuurregelaar die de boel in de gaten 
houdt, soms raakt dat beschadigd waardoor het hek van de dam is. De 
gevolgen laten zich raden. Maar goed , dit is geen medisch praatje. 
Het is helder dat wij temperatuur gevoelig zijn. Het lijkt wel of dat 
toegenomen is. Vroeger was het anders. Koud trui aan, warm trui uit. Mijn 
opa had een borstrok met knoopjes. Had hij altijd aan, al vielen de mussen 
dood van het dak, borstrok bleef aan. Hij kroop wel in de schaduw. In de 
zon zitten deed men in die tijd trouwens toch weinig. Wat mijn 
grootmoeder aan had, heb ik nooit geweten. In die tijd, de jaren 40 van de 
vorige eeuw was dat topsecret. Ik denk zelfs dat mijn opa niet wist gezien 
het grote kamerscherm in de slaapkamer waarachter mijn grootmoeder 
zich verborg om zich aan en uit te kleden. Tijden veranderen. Als je in die 
tijd een onderbroek, directoir heette zo iets, wilde zien moest je afreizen 
naar Parijs, waar het allemaal wat anders toeging, hetgeen toch dichter bij 



 
 

was dan Thailand dat tegenwoordig als plaats des verderf aangeprezen 
wordt. 
Het is waar dat we de temperatuur anders beleven. We zijn verwend, maar 
we weten het niet. Gesleep met kolen, asladen, het opporren in de morgen 
is definitief verleden tijd. Jammer, niet echt natuurlijk, het was toch wel 
lekker zo een snorrende kachel midden in de kamer, alhoewel het slepen 
met de kolenkit, dat aan de jongste van het gezin toebedeeld was niet even 
leuk was. De kolen lagen in de schuur, koud en niet te veel licht. Je kwam 
er even zwart vandaan als de kolen zelf. Eerst eierkolen, lekker goedkoop 
en later antraciet en nog later nootjes. Ik heb alles meegemaakt. En toen 
kwam de gashaard en de centrale verwarming op gas gestookt, nee niet 
elektrisch, dat was te duur. Alles moest op gas, want er was zoveel 
gevonden, dat Joop den Uil van blijdschap Sinterklaas ging spelen. Heel 
Groningen werd omhoog gehouden door Nederlandsch gas. Alles moest 
gas worden en vooral tuinders, weg met de dure oliekachels, gas dat was 
het. De AOW kon betaald worden, gas exporteren naar buurlanden, het 
kon niet op. Helaas het kan wel op, eigenlijk is het op, de hele provincie is  
een meter gezakt . Huizen storten spontaan in. Rusland waar we ruzie 
meehebben saboteert de gasleiding waardoor de prijzen sky high worden, 
dwingt ons de gasmeter in de gaten te houden. 
En dan is er een probleem. Van een koude kermis thuiskomen overkomt 
een ieder van ons wel eens. Je kiest daar niet voor, het overkomt je. Van 
een koude kerk thuis komen is iets anders. Waarvoor ga je naar de kerk? 
Er zijn net zoveel verschillende antwoorden als kerkgangers. Het mooist  
zijn de voorgeprogrammeerde antwoorden, die we wel kennen en waar ik 
dus aan voorbij ga. In ieder geval komt er altijd een antwoord dat je wel bij 
de les wil blijven. Dus aandachtig luisteren hoort erbij. Geld is een 
probleem, geld is altijd een probleem. Het binnenkomende geld voor weet 
ik allemaal wordt kennelijk zo verdeeld dat de gemeente, die het in de 
eerste plaats betreft met ijspegels aan hun neus het hart verwarmend 
evangelie aanhoren.  Kijk de Bijbel is geschreven in een mediterraan 
klimaat. Het vriest er zelden in bewoond gebied. Toen Jezus op het water 
liep en Petrus koppie onder ging hoorde je geen klacht over de 
temperatuur van het water. (deze opmerking zal wel gefronste 
wenkbrauwen opleveren). Wat ik zeggen wil is dat de opmerking dat kou 
geen rol speelt is ongeveer 60 jaar geleden van huis gegaan. Conclusie: 
herzie al die potjes en steek de kachel aan. 
Jac 



 
 

Bijbelleesrooster december  2022 
1 dec Jesaja 10:5-19 Hoogmoed komt voor de val 
2 dec Jesaja 10:20-27 Nog even 
3 dec Jesaja 10:28-34 Nietsontziende macht 
4 dec Jesaja 11:1-10 Advent II - De telf van Isaï 
5 dec Jesaja 11:11-16 Een rest zal terugkeren 
6 dec Jesaja 12:1-6 Je zult weer zingen 
7 dec Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol? 
8 dec Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish 
9 dec Jesaja 13:1-5 Op oorlogspad 
10 dec Jesaja 13:6-18 De dag van de HEER 
11 dec Jesaja 13:19-14:2 Advent III - Babel gevallen 
12 dec Jesaja 14:3-11 Een van ons? 
13 dec Jesaja 14:12-23 Gevallen ster 
14 dec Jesaja 14:24-32 Wie zal de HEER tegenhouden? 

15 dec Filippenzen 4:1-9 Vreugde 

16 dec Filippenzen 4:10-23 Voldaan 
17 dec Matteüs 1:1-17 Voorouders 

18 dec Matteüs 1:18-25 Advent IV - God met ons! 
19 dec Romeinen 1:1-15 Verlangen naar Rome 

20 dec Romeinen 1:16-32 Onzichtbare zichtbaar gemaakt 

21 dec Romeinen 2:1-16 Geen onderscheid 
22 dec Psalm 14 Niet één? 

23 dec Titus 1:1-16 Hoge eisen 
24 dec Titus 2:1-15 Voorschriften voor jong en oud 

25 dec Titus 3:1-14 Doe altijd het goede 
26 dec Romeinen 2:17-29 THartsgesteldheid  

27 dec Romeinen 3:1-8 De Joden als eerst 

28 dec Romeinen 3:9-20 De wet leert ons wat zonde is 
29 dec Romeinen 3:21-31 Kun je je ergens op laten 

voorstaan? 
30 dec Romeinen 4:1-12 Abraham de verbinder 

31 dec Romeinen 4:13-25 Door het geloof... 



 
 

Bijbelleesrooster januari 2023 
1  Numeri 6:22-27 Moge de Heer u zegenen 
2  Psalm 89:1-19 Eeuwige liefde 
3  Psalm 89:20-38 Nooit breek ik mijn woord 
4  Psalm 89:39-53 Waar is uw liefde van vroeger? 
5 Numeri 9:15-23 De wolk die rust 
6 Matteüs 2:1-12 Waar is de koning? 
7 Matteüs 2:13-23 Een vroege vlucht 
8 Matteüs 3:1-12 Een stem roept in de woestijn 
9 Matteüs 3:13–4:11 En dan komt U naar mij? 
10 Psalm 20 Anderen vertrouwen op paarden 
11 Spreuken 16:1-9 Vertrouw bij je werk op de HEER 
12 Spreuken 16:10-22 Inzicht boven zilver 
13 Spreuken 16:23-33 Wees zoet voor de ziel 

14  Jesaja 41:1-7 Zet het beeld met spijkers vast  

15 Jesaja 41:8-20 Wees niet bang 
16 Jesaja 41:21-29 Kijk, daar zijn ze! 

17 Spreuken 17:1-14 Beter droog brood 
18 Spreuken 17:15-28 Een grote mond  

19 Spreuken 18:1-12 Met andere woorden  
20 Spreuken 18:13-24 Koester je tong 

21 Psalm 63 Ik ben aan U gehecht 

22 Matteüs 4:12-17 Schitterend 
23 Matteüs 4:18–25 Als een lopend vuurtje 

24 Spreuken 19:1-14 Een dwaas dwaalt 
25 Spreuken 19:15-29 Luister naar raad 

26 Psalm 60 Keer ons lot ten goede 

27 1 Korintiërs 1:1-9 Verankerd 
28 1 Korintiërs 1:10-17 Onverdeeld  

29 Psalm 37:1-11 Blijf kalm 
30 Psalm 37:12-24 Ga met vaste tred 

31 Psalm 37:25-40 Blijf op de weg 



 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

VOOR GEDENKSTENEN EN ACCESOIRES 
ZOALS VAZEN, KANDELAARS, FOTO’S E.D. 

TEVENS VOOR AL UW NATUURSTEEN 
VENSTERBANKEN, AANRECHTBLADEN, 

DORPELS EN VLOEREN 
 

Jérôme Petit Natuursteen B.V. 
Charles Petitweg 3 

4827 HJ BREDA 
 

Telefoon: 076-5811164 

E-mail: info@petitnatuursteen.nl 
Website: www.petitnatuursteen.nl 
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