
 
 



 
 

Kerkblad voor de Protestantse Gemeente te Hooge Zwaluwe 
Verschijnt eens per maand__________________________________________________________ 
 
Pastoraal werker 
Mevrouw G.Q. Aanen-de Vries 
A 39 
2975 BB Ottoland 
Telnr. 0184-642423 of 06-36284491 
e-mail griselda.aanen@planet.nl 
 
Voorzitter kerkenraad  
Dhr. K. v.d. Hout 
Telnr. 06-13507251  
 
Scribaat 
Mw. A.D. van Dijk- Vos 
Vogelstraat 18 
4927 BL Hooge Zwaluwe 
Telnr. 0168-483016 
e-mail: scriba.pkn.hz@gmail.com 
 
Ledenadministratie/ 
Abonnementen kerkblad 
Mw. P.N.M. van Dijk-van Nederpelt 
Telnr. 076-5931030 
e-mail: leden.pkn.hz@gmail.com 
 
Familiedienstcommissie 
Mw. G. v.d. Hout-Verwater 
Telnr. 0168-484596 
e-mail: familiedienst.pkn.hz@gmail.com  
 
Zondagsschoolleiding 
Mw. A.D. van Dijk-Vos 
Telnr. 0168-483016 
    
Lijstertjes 
Mw. P.N.M. van Dijk-van Nederpelt       
Telnr. 076-5931030          
e-mail: lijstertjes.pkn.hz@gmail.com  
 
Internetadres: www.protestants-hooge-zwaluwe.nl 

Kinderclub 
Mw. L. van den Hout-Otte 
Telnr. 0168-484530 
e-mail: 
kinderclub.pkn.hz@gmail.com 
 
4YOU 
Mw. N. Otte 
Telnr.06-83323642 
e-mail: 
4you.pkn.hz@gmail.com          
 
Koster    
Dhr. F. Bijl 
Onderstraat 23 
Telnr. 0168-483384 
 
Organisten 
Dhr. E. Tienkamp 
Telnr. 0168-482425 
Dhr. G. Vos 
Telnr. 0168-482363 
Mw. M. de Man-Verwol 
Telnr. 0168-484460 
 
Contactpersoon uitvaart-
diensten en begrafenissen 
Dhr. L. v.d. Hout 
Telnr. 0168-484530 
 
Beheerder begraafplaats 
Dhr. B. Baggerman 
Telnr. 0168-483566 
 
Secr. Commissie kerkgebouw 
Mw. J. Hop 
Telnr. 0168-483104 
 



 
 

 
Maart 2023 
 
Kopij kerkblad voor april 

uiterlijk 23 maart inleveren. 

 
Kerkdiensten  

Aanvang alle diensten 10 uur  
(tenzij anders aangegeven) 

 
 
5 maart  Ds. Quak 
   Rockanje 
   Na afloop koffie drinken in de Rank 
 
12 maart  Ds. v.d. Linden 
   Waalwijk 
   Biddag voor gewas er arbeid 
 
19 maart  Mw. G. Aanen-de Vries 
   Ottoland 
   Gezamenlijke dienst in Drimmelen 
 
26 maart  Ds. Reehorst 
   Nieuw Beijerland 
 
2 april   Dhr. A. den Besten, Sliedrecht 
   Palmzondag 
   Doopdienst Ibbe van Grimbergen  
   Na afloop koffie drinken in de Rank 
 
7 april   Mw. G. Aanen-de Vries 
19.00 uur  Ottoland 
   Goede Vrijdag 
   Viering Heilig Avondmaal 



 
 

 
Collecterooster 
 
5 maart 
1ste collecte Kerk in Actie Voorjaarszending 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Orgelfonds 
 
12 maart 
1ste collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra Kerkvoogdij 
 
19 maart 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Verwarmingsfonds 
 
26 maart 
1ste collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra Kerkvoogdij 
 
2 april 
1ste collecte PKN Jeugdwerk (JOP) 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra Kerkvoogdij 
 
7 april 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra Kerkvoogdij 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bloemendienst 
5 maart  P. van Dijk 

12 maart  H. van Dorst 

26 maart  P. den Dunnen 

2 april   P. Geluk 

 

 

 

 

Belangrijke data 
6 maart Kerkschoonmaak  

13 maart Jongerengespreksgroep (18+) 

14 maart Lijstertjes middag 

17 maart Kinderclub 

25 maart 4YOU 

28 maart Bijbelkring 

2 april  Doopdienst 

9 april  Paasontbijt Zondagsschool 

 

 

 



 
 

 
Uit het woord 
Wie zal mij verlossen? 
(Romeinen 7: 13- 26) 
 
Soms word je overvallen dor de ervaring van zonde in dit leven. Er is 
zoveel dat echt verkeerd is. Er is zoveel wat strijdig is met het door God 
bedoelde leven. Er is zoveel wat me tot een gevangene maakt van het 
kwaad. Daar kun je soms door geraakt worden. Op een pijnlijke manier.  
Paulus denkt en schrijft daarover. Hij ziet in zijn leven een wet 
functioneren waar hij maar niet onderuit komt. Het is de wet van de 
zonde. Er lijkt wel een onontkoombare noodzaak tot zondigen te zitten 
in zijn leven. De wet van de zonde lijkt wel de grondwet te zijn: zo 
fundamenteel voor het leven en samenleven. 
En dan roept hij het uit: “Ik, ellendig mens! Ik, rampzalige!” Paulus is 
onder de indruk van de rampzaligheid van een leven waarin de zonde 
heerst. En hij kent maar één uitweg: verlossing van het doodslichaam. 
Want zolang we nog onderworpen zijn aan het aardse bestaan, zijn we 
ook onderworpen aan de dodelijkheid van de zonde.  
Want dat is echt waar: de zonde is dodelijk, de zonde is het volstrekte 
tegendeel van het leven, de zonde is ultieme duisternis Paulus zucht 
diep als hij daaraan denkt. Maar tegelijk klinkt in zijn leven ook al het 
evangelie over deze dodelijke situatie. Paulus ziet het leven en het licht, 
want Hij ziet het lam van God: Jezus Christus! 
En al in dit leven kan de bevrijdende kracht van het Lam worden 
ervaren. Maar wel ten dele. Daarom horen we in de vraag van Paulus 
ook het wachten doorklinken. Het wachten op de tijd dat er geen zonde 
meer is. Het wachten op Gods tijd, wanneer Hij een einde maakt aan de 
doffe en dodelijke donkerheid van die rampzalige zonde.  
 
Gebed: Geest van God, dood nu al in mijn leven de zonde en leer me 
wachten op het ultieme moment, dat alle zonde voltooid verleden tijd 
is. 
 
Uit: “Verborgene die bij ons zijt” onder redactie van Wim Dekker 
 

  



 
 

 
 
Van de kerkenraad 
 
Omzien naar elkaar 
Verjaardagen gemeenteleden75+ 
Hieronder vindt u de verjaardagen in december en januari van onze 
oudere gemeenteleden. 
 
12-mrt Mw. W.P. Vos-v.d. Steenoven uit Hooge Zwaluwe 
15-mrt Mw. G.E. Polak-van den Hout uit Lage Zwaluwe 
19-mrt Mw. L. Verschoor - Ket  uit Zevenbergen 
26-mrt Dhr. A.A. Douw 
We wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen over uw nieuwe 
levensjaar. 
 
Huwelijksjubileum 
In maart zijn er ook twee huwelijksjubilea. Op 14 maart zijn dhr. en 
mw. Alexandru 60 jaar getrouwd. Wat een zegen om dit jubileum te 
mogen vieren. Op 20 maart zijn Anda en Bart van Dijk 25 jaar 
getrouwd. We feliciteren de beide echtparen en wensen hen Gods 
zegen over de tijd die ze samen met hun geliefden mogen hebben.  
 
In Memoriam 
Op 17 februari is dhr. Jan (Jan Hendrik) Kanters overleden. Jan is 89 
jaar geworden. De laatste jaren werden zijn krachten steeds minder, de 
laatste weken ging dit steeds verder achteruit. Uiteindelijk mocht hij 
heel rustig inslapen. Jan, een man van het dorp, de dorpsslager zo 
stond hij bekend. Hij was een lieve zorgzame man, vader en opa. Hij 
stond altijd voor zijn gezin klaar en zij ook voor hem. Jan mocht in 
geloof en vertrouwen sterven. Hij vertrouwde op God, hij ging zijn 
levensweg met God. Tijdens de afscheidsdienst mochten we daar ook 
bij stil staan. God die met hem meeging als een wachter en een 
schaduw. Dat was voor hem een kracht en troost. Dat dit ook een troost 
en bemoediging mag zijn voor Willy, de kinderen en kleinkinderen.  
Na de afscheidsdienst in de kerk hebben we Jan begraven op de 
begraafplaats van onze kerk.  



 
 

 
Zieken 
We weten van mensen die zorgen hebben om hun gezondheid, 
gemeenteleden die vanwege hun ouderdom steeds meer moeten 
inleven. Ik denk daarbij aan mw. Verschoor die de Zeven Schakels in 
Zevenbergen woont en aan mw. Bijl die in Sint Martinus in 
Zevenbergschen Hoek verblijft. Laten we hen als gemeente niet 
vergeten.  
 
Bijbelkring 
Op 28 maart is er weer Bijbelkring. We lezen weer met elkaar verder in 
het boek Jesaja en ontdekken wat deze teksten ons nu nog te zeggen 
hebben. We beginnen om 20.00 uur in de Rank. 
 
Catechisatie 
Op dit moment is nog niet bekend wanneer er weer catechisatie is. We 
zoeken steeds met elkaar naar een goede datum. Het is mooi om met 
de tieners van de gemeente in gesprek te zijn over hun leven, de bijbel, 
hun vragen en hun geloof. Dit doen we steeds onder het genot van een 
‘eenvoudige’ maaltijd. 
 
Jongerengespreksgroep 
Op maandag 13 maart komt de jongerengespreksgroep bij elkaar, om 
19.30 uur in de Rank. Alle jongeren van 18 jaar en ouder zijn van harte 
welkom! 
 
Persoonlijk 
Dit stukje schrijf ik op Aswoensdag. De dag dat de veertigdagentijd 
begint. Carnaval is voorbij en nu de tijd van inkeer. Op Aswoensdag kan 
je bij de Katholieke kerk (en in steeds meer Protestantse kerken) een 
askruisje halen, je ontvangt dan een kruisje op je voorhoofd met de 
woorden: Stof ben je, tot stof keer je terug. Het is een teken van 
kwetsbaarheid, van sterfelijkheid en van boetedoening. Dat we 
kwetsbaar en sterfelijk zijn, daar zijn we de afgelopen weken weer bij 
bepaald. We stonden bij een open graf, we zagen de verwoestingen van 
de aardbevingen. Boetedoening hoort ook hier bij. We zijn een beperkt 
mens, we hebben onze fouten. Tegenover onze kwetsbaarheid en onze 
fouten staat Gods genade. God die onze zonden van ons heeft  



 
 

 
verwijderd door het kruis van Jezus. Ik vind het wel een mooi ritueel, 
het helpt je eraan te herinneren wie je van nature bent en wie je mag 
zijn door het kruis van Jezus. Kwetsbaar en schuldig, maar ook een 
geliefd kind van God dat door genade steeds weer opnieuw mag 
beginnen.  
 
Een hartelijke groet, 
Griselda Aanen 
 
Van de Lijstertjes 
Deze maand gaan we het hebben over de wijze man die zijn huis 
bouwde op een rots en een dwaas man die zijn huis bouwde op zand. 
In de kerk is daar ook onlangs over gepreekt in verband met de 
aardbevingen in Turkije en Syrië. Nog steeds zijn er bevingen gaande, 
het is dagelijks in het nieuws te horen en zien we de beelden van 
ingestorte huizen en flats. We beseffen dan des te meer hoe goed wij 
het hebben. Daar mogen we zeer dankbaar voor zijn. We hebben een 
mooi boekje met leuke plaatjes over de wijze en dwaze man, en 
uiteraard het bijbehorende liedje. We zien graag de kinderen weer 
komen.  
Lijstertjes  : Dinsdag 14 maart 
Tijd   : 14.30 – 16.00 uur 
Je kunt 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 ) 
We hebben het verhaal van de barmhartige Samaritaan gelezen. 
Iedereen kent wel de gelijkenissen die de Here Jezus verteld. Een 
voorbeeld verhaal met een diepere betekenis. 
We vragen wat is barmhartig? En voor wie ben jij een naaste? 
* Je zorgt voor een ander die pijn heeft, zelfs als het je vriend niet is. 
* Je komt op voor een klasgenootje dat gepest wordt, zelfs als je er 
   om uit gelachen wordt. 
*Je speelt met een leeftijdgenoot die gevlucht is uit een oorlogsland 
en nu bij jou in de buurt woont. 
De Here Jezus is vol barmhartigheid en Hij geeft dat graag aan jou  
zodat jij een naaste kunt zijn. 



 
 

Volgende keer gaat het over bidden. 
Wat Jezus hier over verteld. 
Datum is: 17 maart. 
Tijd         : 18.30 tot 19.45 uur in de Rank. 
Leiding   : Sita, Diana, Liesbeth. 
e-mail kinderclub.pkn.hz@gmail.com 
 
Van de zondagsschool. 
Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op 
weg naar Pasen lezen. Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde 
ook over God en deed wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar 
Hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten 
wast. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in 
verwarring.  
Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden 
vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch? In het 
veertigdagenproject van Bijbel Basics gaan we op zoek naar 
antwoorden op die vraag. We doen dit aan de hand van Bijbelteksten 
die ook al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en 
sterven aan het kruis én zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om 
deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? 
En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus? 
 
Zo 5 maart  
Op deze zondag staat Markus 4:35-41 centraal: Jezus zorgt ervoor dat 
een storm op het meer gaat liggen, waardoor de leerlingen zich 
afvragen wie Hij toch is. 
 
Zo 12 maart  
Op deze zondag staat Lucas 7:36-50 centraal: Jezus vergeeft een vrouw 
die volgens de mensen een slecht leven leidt. 
 
Zo 19 maart  
Op deze zondag staat Johannes 6:25-51 centraal: Jezus legt aan de 
mensen uit dat Hij het hemelse brood is. 
 



 
 

 
Zo 26 maart  
Op deze zondag staat Matteüs 16:13-17 en 16:20-21 centraal: Jezus 
vraagt aan de leerlingen wie Hij volgens de mensen is. 
 
Ook dit jaar organiseert de zondagsschool weer het paasontbijt! Op 
zondag 9 april bent u/jij weer van harte uitgenodigd om voor de 
kerkdienst gezellig met elkaar te ontbijten. Meer informatie zal tegen 
die tijd volgen in de zondagsbrief. 
 

 



 
 

 
Van de familiedienst commissie 
Familiedienst 5 februari 2023 
Wat zijn wij met open armen ontvangen in de familiedienst van 5 
februari. Uitnodigingen konden worden uitgedeeld of mondeling 
doorgegeven, we hebben een aantal gasten welkom mogen heten. 
Onze dienst ging over Lucas 19, dat Zacheüs in een vijgenboom klom 
om Jezus te kunnen zien. Dit werd heel mooi via tekeningen uitgebeeld 
op de beamer, met een verhaal erbij. Jezus wil graag in het huis van 
Zacheüs verblijven. De omstanders vonden dit niet leuk, hij gaat het 
huis van een zondig mens binnen. Maar ook zondige mensen hebben 
de liefde van Jezus nodig. Door dit bezoek werd Zacheüs een ander 
mens, hij gaf een deel van zijn bezittingen aan  de armen en van wie hij 
geld afhandig had gemaakt betaalde hij het viervoudige terug. 
Door tekeningen en mooie verhalen werd dit heel mooi en duidelijk 
verteld, we kunnen terug kijken op een mooie dienst.  
Ook de gedichten die voorgedragen werden gaven een mooi beeld van 
het onderwerp waarover gesproken werd. Hieronder heb ik het 
gedicht over de Tollenaar afgedrukt, om nog een keertje rustig te 
kunnen lezen. 
Op zondag 2 juli hopen we weer een mooie familiedienst te mogen 
houden. In een aantal weken hieraan vooraf komen we als commissie 
bij elkaar om dit te bespreken. Het is dan ook afsluiting winterwerk en 
mogen we het mooie weer omarmen. 
Graag willen we u uitnodigen om deze dienst mee te kunnen maken. 
De familiedienstcommissie  
 
De tollenaar gedicht van Jolanda Vlastuin-van Deelen. 
 
Zeg, kleine wijze tollenaar, verstopt in 't groene blad... 
Kom vlug daar uit die hoge boom en volg Mij op het pad 
dat leidt daar naar jouw grote huis en maak een maaltijd 
klaar. 
'k Wil eten daar, samen met jou, 't is echt, ja heus 't is waar! 
Ach, Meester, ik verstop mij niet, maar wilde U zo graag 
een keer in 't echt ontmoeten, dáárom had ik vandaag 
een plekje uitgezocht daar hoog, in 't heldergroene blad 



 
 

om stil te wachten op Uw komst, heus waar, begrijpt U dat? 
Mijn kind, 't was Mij al lang bekend, al lang voor dit moment 
dat Ik jou hier ontmoeten zou, bij Mij ben je gekend! 
Kom, pak Mijn hand en volg Mij maar, dan gaan wij samen 
naar 
jouw huis waar jij een maaltijd maakt, kom vlug en volg Mij 
maar... 
De menigte die ook meeliep, zag in verbijstering 
hoe Jezus bij zo'n tollenaar, zó'n zondaar binnenging. 
Maar Jezus luisterde slechts naar de kleine tollenaar 
die tal van zijn bezittingen, in liefdevol gebaar, 
daar schonk aan vele armen, uit liefde voor zijn Heer. 
Zó werkte God en werkt Hij nog aan onze ommekeer! 
Hij liep juist voor de minsten, die zware weg naar 't kruis, 
bereidde zo een weg voor ons, naar 't eeuwig Vaderhuis! 
 

Van 4YOU 
Zaterdag 25 februari was de jaarlijkse hapjesavond van 4YOU! Met vijf 
meiden hebben we als het ware een reis door Europa gemaakt. We 
begonnen in Duitsland met zoete flammkuchen met stracciatella en 
bosvruchten. Daarna reisden we naar Frankrijk met bladerdeeghapjes 
met brie, walnoten en honing. Onze reis vervolgde naar Spanje met 
pittige gehaktballetjes in tomatensaus en we sloten af in Italië met 
carpaccio wraps. De hapjes werden geserveerd met heuse raket-
smoothies, smoothies in de kleuren rood-oranje-geel. De meiden 
hebben erg hun best gedaan, de hapjes waren heerlijk en het was ook 
erg gezellig! Alle ouders kwamen daarna de hapjes proeven, ze vielen 
goed in de smaak, bijna alles was op aan het einde van de avond. 
De volgende activiteit is op zaterdag 25 maart, we gaan dan weer met 
elkaar op pad. Wat we precies gaan doen, is nog een verrassing! Tot 
dan! 
 
 



 
 

 
Van de kerkvoogdij 
Collecten Kerkvoogdij 
29 januari kerkvoogdij (2e+3e) € 56,35 
5 februari kerkvoogdij      € 57,35 
5 februari jeugdwerk  € 69,25 
12 februari kerkvoogdij          € 31,25 
12 februari   onderhoudsfonds     € 27,10 
Namens de kerkvoogdij hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Eindejaarscollecte  : € 407,50 voor verlichting van de  
   kerk in de decembermaand 
Gift voor de nieuwe kachel Rank : €   50,00 
Gift voor de begraafplaats : €   50,00 
Gift van buiten de gemeente : €   20,00 
Gift van buiten de gemeente : € 300,00 
 
Jaarrekening 2022 Kerkvoogdij 
Het financieel overzicht voor de kerkvoogdij is opgemaakt. In het 
overzicht ziet u de resultaten. 
Inkomsten 
Er zijn geen bijzondere inkomsten te melden. Wel zijn we u allen 
dankbaar voor uw gaven. 
Uitgaven 
Er zijn geen afwijkende uitgaven gedaan. Onderhoud aan het orgel is  
uitgesteld tot 2023. Naar De Rank is de subsidie van Stichting Heldens 
De Laat   overgemaakt. 
Balans 
Op de balans van de kerkvoogdij heeft wel een wijziging 
plaatsgevonden. De twee grootboekinschrijvingen van de Nederlandse 
Staat zijn tot uitkering gekomen op 1 november 2022. Ze zijn in de 
vorige eeuw aangeschaft vanuit een schenking van fam. Van Es Vogel. 
Jaarlijks kregen wij daar € 308,24 rente van. Die rentevergoeding 
vervalt nu uiteraard. De Nederlandse Staat heeft zelf besloten die 
inschrijvingen te beëindigen. De post “belegging” is ten gelde gemaakt, 
de waarde is € 34.934,46. Het komt ons niet ongelegen.  
Onderhoudfonds 
Er zijn geen werkzaamheden verricht. 



 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 



 
 

 
Van de diaconie 
Bloemendienst 
De bloemen zijn afgelopen periode bezorgd bij: 
29 januari:  Leen en Sita Otte 
                     Als felicitatie met de geboorte van hun kleindochter 
5 februari:  Tonny Bijl 
                     Als dank 
                     Judith Prakke 
                     Als groet 
12 februari:  Dhr. en Mevr. Kanters 
                       Als beterschap/ ter bemoediging 
19 februari:  Mevr. Vervelde 
                       Als groet 
 
Collecten diaconie 

29-jan PKN Jeugdwerk € 22,52 
5-feb KIA Werelddiaconaat € 43,19 

12-feb KIA Noodhulp € 66,95 
 
 
Bij de collecten 
5 maart Kerk in Actie Voorjaarszending 
Palestina - Samen bijbellezen opent deuren 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige 
Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie 
steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale 
gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. 
Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze 
passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen 
bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar 
oplossingen. 
 



 
 

 
12 maart Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 
Omzien naar gevangenen 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte 
of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar 
barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, 
tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar 
herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die 
omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken 
tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij. 
 
26 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Bangladesh - Kansen creëren voor jongeren 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder 
meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt 
vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide 
vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.  
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 
jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen 
en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij 
een eigen bedrijf kunnen starten.  
 
2 april Palmpasencollecte Protestantse Kerk 
Kinderen en jongeren 
PaasChallenge: Terug in de tijd van de Bijbel 
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar 
in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat 
gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, 
leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door 
middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ 
dood en opstanding en denken ze na over het einde van het kwaad en 
duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. 



 
 

 
Vitrinekast 
In 2006 is de vitrine kast aangeschaft met de opbrengst van het 
verjaardag fonds. 
Willy Vos en ik hebben met veel plezier 16 jaar voor de “exposities” in 
de kast gezorgd, en dragen het stokje nu over aan Nelleke Otte. 
 
Nelleke, jij weet een mooie invulling voor de kast. 
Wij wensen jou veel plezier en succes met je doelstelling ! 
 
 Willy en Maria. 
 
Kerkschoonmaak. 
Het is alweer een hele tijd geleden dat we de kerk  
hebben schoon gemaakt. Nu het voorjaar aanbreekt en we op weg gaan 
naar Pasen , stellen we voor maandag 6 maart de kerk schoon te 
maken. 
We hopen weer op een mooi aantal vrijwilligers. 
U bent welkom van 8.30 uur. 
 
Dini Baggerman en Liesbeth van den Hout. 
 
 



 
 

 

 
De volgende concerten van Snaren op Swaluw staan geagendeerd. De 
kerk is open vanaf 19.30 uur, u krijgt koffie of thee aangeboden. Het 
concert begint om 20.00 uur. Na afloop is er een nazit met een praatje 
en een drankje. De prijs per ticket is € 15,- alles inclusief, te bestellen 
via de website www.snarenopswaluw.nl of verkrijgbaar aan de deur. 
Let op: op 4 maart bent u welkom vanaf 19.45 uur. 
 
Zaterdagavond 4 maart 20.15 uur: Op reis met Dietrich en Piaf 
Dit theatrale concert vertelt het verhaal over de ware maar 
wonderlijke vriendschap tussen Marlène Dietrich en Edith Piaf. Ooit 
waren de twee vrouwen boezemvriendinnen, ondanks hun 
verschillende karakters: Piaf de mateloze, die het leven en de liefde 
opdronk tot de laatste teug, en Dietrich de bedachtzame, die elke stap 
van haar carrière en privéleven zorgvuldig plande. Marlène is in de 90 
en leeft al jaren als een kluizenaar. Op een avond krijgt ze bezoek van 
een kleine drukke gedaante uit haar verleden die verhaal komt halen…. 
Humor, nostalgie, feit en fictie vormen een verrassend en spannend 
geheel. Op Reis met Dietrich en Piaf neemt u mee op een reis naar 
muziek van vroeger! Naar Berlijn, naar Parijs en naar Amerika. 
Frédérique Sluyterman van Loo en Marie Louise Nelemans spelen 
respectievelijk Marlène Dietrich en Edith Piaf. Hans Cassa speelt de 
mannen in hun leven en begeleidt beide persoonlijkheden op de piano. 
 
Zaterdagavond 1 april:  Viva la Vida! Frida Kahlo leeft! 
Itzel Medecigo is een professioneel operazangers als mezzo sopraan en 
Maxim Shamo is pianist. Zij nemen u mee op reis door het leven en de 
krachtige persoonlijkheid van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo: 
haar wortels, pijn, gedachten, activisme en passies. Het leven van Frida 
Kahlo is vorig jaar in beeld gebracht door het televisieprogramma van 
Jeroen Krabbé. De Nederlands-Mexicaanse Itzel Medecigo studeerde 
aan de Hogeschool voor Muziek in Mexico City en aan het Utrechts 
Conservatorium. Maxim Shamo is geboren in Noord-Kaukasus, uit een 
muzikale familie. Hij treedt op in landen als Duitsland, Italië, 
Nederland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Zweden en Oekraïne. 



 
 

 
Zaterdagavond 8 april: Zheng Sun op de Chinese viool ErHu 
Zheng Sun is geboren in China, nu wonend in Nederland. Zij heeft haar 
Master in Wereld Muziek behaald op de Chinese viool, de zogenaamde 
ErHu. Daarmee staat zij op internationale podia en deze avond in 
Hooge Zwaluwe! 
Komt allen en geniet! 
 
Column 
Retrospectie en meer. 
Ik weet niet hoeveel columns ik geschreven heb. Het moeten er 
inmiddels wel meer dan vijftig zijn. Toen ik er aan begon stond het me 
ook niet erg helder voor de geest. Al doende leert men en zo is me ook 
vergaan. De onderwerpen werden vanzelf aangedragen wanneer je 
beetje om je heen kijkt. Van de week waren er twee berichten die 
indruk maakten. Het eerste bericht ging over het overlijden van de 
heer Kanters. Het tweede was de aankondiging van de doop van een 
kleinkind van Ad den Besten. Het begin en het einde van een leven. Het 
zet je wel aan het denken.  
Te midden van deze gebeurtenissen  staat onze kerk en het fraaie 
kerkgebouw, al eeuwen. Echter hoe lang nog? De bisschop van Breda 
loopt constant met de sloophamer rond, bijna onterend. Misschien is 
afbraak beter dan bestemming verandering. Laatst reed ik op een 
zaterdagavond langs de RK kerk die omgebouwd is tot restaurant. De 
deuren stonden wijd open, helaas niet voor de kerkgangers maar om 
de gasten voor een receptie te ontvangen. Alom feestvreugd, lawaai en 
dansende feestgangers. Ik heb daar moeite mee, temeer daar mijn 
moeder mij vertelde dat God daar woonde, in elke kerk? Ja, in elke 
kerk. Zou dat met onze kerk ook kunnen gebeuren? Vast wel, te minste 
als ik de geruchten moet ik geloven. Enige verbijstering is wel op zijn 
plaats. Gewoon het einde van het liedje. Die bel in de toren zou toch de 
hele tijd moeten luiden. De Bijbel voorziet niet echt in dit soort 
situaties. Er wordt wel gesloopt door vijandige machten, maar er is 
meestal wel weer sprake van herstel. Maar afbreken, omdat er geen  
hond (sorry voor dit woord) meer komt is van onze tijd. Op de een of 
andere manier raakt het me. 



 
 

 
De nieuwe religie is voor de meeste mensen, vooral jongeren,  het 
eigen lichaam. Gezond leven met het eindeloos genieten. Recepten voor 
de meest waanzinnige gerechten zijn bladzijden uit de 
gezondheidsbijbel. Gepaard met een overtrokken aandacht voor het 
lichaam, vol met tatoeages op de meest wonderlijke plekken en 
genieten. Geen lange vakanties , nee trippen naar verre oorden in luxe 
hotels en de geschoolden gaan dan en passant cultuursnuiven. De rest 
ligt in de  zon of in het zwembad, die over de hele wereld het zelfde 
zijn. In eigen land weten ze niet waar Dronten ligt, Bali kunnen ze 
uittekenen. Dit is geen kinnesinne. Het gaat om een totale omslag van 
de nieuwe generatie. En de kerk? 
De jongeren zijn niet meer geïnteresseerd, de vraag is of wij dat op die 
leeftijd wel waren. Het antwoord is natuurlijk nee. Maar we werden 
vaak gedwongen. De jeugd van nu laat zich niet dwingen. De familie 
hangt ook niet meer als een klit aan elkaar, sociale controle stelt wat 
dat betreft niet meer zo veel voor. Gamen, evenementen en sport en 
nog veel en dan allemaal in verschillende  staten van verloedering. Ook 
de sport met als uitblinker voetbal, waar 22 afgetrainde 
multimiljonairs in design kleding achter een leren zak aan rennen. 
Miljoenen kijken er elk weekend naar. 
Deze generatie zal zich niet snel bekeren, maar er blijft een groep over. 
Ik kan hem nog niet zo duidelijk definiëren. Deze rage blijft niet. Ik kan 
niets voorspellen maar het is mijn overtuiging dat het christendom 
heel sterk en veerkrachtig is. Het -wij doen ons best- is natuurlijk niet 
genoeg. De handen in elkaar slaan , ja natuurlijk. Er zit echter niet veel 
fut in de vele, vele kerkbesturen. Ze zullen allemaal branden, is niet een 
slim adagio. Let wel, ik kan geen panacee aandragen. Ik kan wel zeggen 
inventariseer nu eens wat de lokale problemen en mogelijkheden en 
haal er mensen bij die wat meer kunnen zeggen ,dan ach en wee. 
De narcissen bloeien, geel overal geel, de kleur van de hoop.               
 
Jac. 



 
 

Bijbelleesrooster maart  2023 
wo 1 Numeri 10:11-36 Op weg met God 
do 2 Numeri 11:1-9 Vuur van de HEER 
vr 3 Numeri 11:10-23 Gedeelde last 
za 4 Numeri 11:24-35 Onverzadigbaar 
zo 5 Psalm 106:1-23 De zonde van onze voorouders  
ma 6 Psalm 106:24-48 De zonde van onze voorouders  
di 7 Numeri 12:1-16 Zo bescheiden als Mozes 
wo 8 Numeri 13:1-3,17-24 De eerste druiven 
do 9 Numeri 13:25-33 Beren op de weg 
vr 10 Numeri 14:1-10 Bijgestaan door de HEER 
za 11 Psalm 25:1-11 Gebed om vergeving 

zo 12 Psalm 25:12-22 Schuilen bij God 
ma 13 Numeri 14:11-25 Geduldig en trouw 

di 14 Numeri 14:26-35 Sterven in de woestijn 

wo 15 Numeri 14:36-45 Zonder Gods bijstand 
do 16 Psalm 5 U hoort mijn stem 

vr 17 Romeinen 7:1-12 De nieuwe orde van de Geest 
za 18 Romeinen 7:13-25 Innerlijke strijd 

zo 19 Romeinen 8:1-11 Beheerst door de Geest 
ma 20 Romeinen 8:12-21 Abba, Vader 

di 21 Romeinen 8:22-30 Gered door hoop 

wo 22 Romeinen 8:31-39 Onafscheidelijk 
do 23 Numeri 20:1-13 Water uit de rots 

vr 24 Numeri 20:14-21 Toegang geweigerd 
za 25 Numeri 20:22-29 Aäron gestorven 

zo 26 Psalm 95 Kniel voor je maker 

ma 27 Numeri 21:1-9 Zonde en inkeer 
di 28 Numeri 21:10-20 Een bron in de woestijn 

wo 29 Numeri 21:21–22:1 Overwinning op overwinning 
do 30 Psalm 50:1-15 Hij zal je redden 

vr 31 Psalm 50:16-23 Wie God vergeet 



 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

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 

  
  
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie kerkblad  
H. van Dorst 
Zoutendijk 18  
4927 AT Hooge Zwaluwe 
Telnr. 06-43158895 
e-mail: redactiekerkblad.pkn.hz@gmail.com 
 
 
 
Betalingen  
Kerkvoogdij   NL89 RABO 0126 7159 55  
Diakonie  NL64 RABO 0126 7060 26 
Onderhoudsfonds NL04 RABO 0126 7938 24 
Begraafplaats  NL19 RABO 0126 7215 80 
De Rank  NL90 RABO 0126 7053 64 



 
 

 


