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Vanmorgen leest Jort van der Ven het 
veertigdagentijdversje voor en daarna dooft hij het 
derde kaarsje van de menorah. 
 
 
Ochtenddienst 10.00uur 
Voorganger: ds. G.A. van de Weerd uit 
Geertruidenberg 
Ouderling van 
Dienst: Marian Bok 
Organist: Sander van Keulen 
Lector: Sonja van Dis-Nieuwkoop 
Lezingen: Ex. 17: 1-7, 1 Kor 10: 1-13 
Lezing door voorganger: Joh. 4:5-26 
Zingen : Lied 25: 7, 8 en 9 

: Lied 25: 10 
: Lied 119: 65 
: Lied 806 
: Lied 653: 1 en 3 
: Lied 339a 
: Lied 340b 
: Lied 866 
: Lied 431c 

 
Er is vanmorgen kindernevendienst tot en met 
groep 6 van de basisschool. 
 
 
Middagdienst 17.00 uur (in de Open Hof) 
Voorganger: ds. Gertjan Boer uit Rhenen 
Ouderling van 
Dienst: Marian Bok 
Pianist: Ben de Rooij 
Lezingen: Deut. 32: 1-12, Jesaja 40: 27-31. 
Zingen: Lied 868: 1 en 2 
: Lied 221: 2 en 3 
: Psalm 103: 1 en 2 
: Lied 903: 1 en 2 
: Psalm 63: 2 en 3 
: Lied 978: 1, 2, 3 en 4 
 
 
 
 
 

    

				 

	

 

	  

	  

	

 

 
 
 
 
 
Collectes:        

1. Inwendige Zendingsbond (IZB) 
2. Plaatselijk Kerkenwerk 
3. Project Groen en Warm 

 
Bloemengroet          
De bloemen van deze zondag gaan als groet van 
de gemeente naar: Maarten van der Mooren 
Azaleastraat 98, 4261 CV Wijk en Aalburg 

Deze week denken we in het bijzonder aan:    
Sipke Eric Feenstra, Stichting SOVAK Terheijden  
p.a. Jannie Feenstra, Cornelis Joosstraat 66, 4827 
LM Breda 

Voorgangers:                                                                 

Zondag 19 maart: 
10.00 uur: Ds. H.P.J. Schormans uit Amersfoort 
17.00 uur: Ds. G. Van der Linden uit Waalwijk  
    (Open Hof) 

Project palmpaasstok 40-dagentijd 
Kindernevendienst: 
3e zondag van de 40-dagentijd 
Iedere zondag van de 40-dagentijd en op Eerste 
Paasdag werken de kinderen aan een palm-
paasstok. De palmpaasstok heeft de vorm van een 
kruis als symbool voor de dood van Jezus. 
Deze zondag wordt er een slinger van ‘munten’ 
aan de palmpaasstok vastgemaakt. De munten 
staan symbool voor het verraad van Judas. Judas 
wilde Jezus verraden voor 30 zilverstukken 
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Kennismaking met ds. Jilles de Klerk en zijn 
echtgenote mevr. Corrie van der Ven 
De kennismakingsavond is dinsdagavond 14 maart 
om 19.00 uur in de kerk. We zien ernaar uit en hopen 
en verwachten dat veel van onze gemeenteleden op 
deze ontmoetingsavond aanwezig zullen zijn! U bent 
allen van harte welkom. 
 
 
Geboorte 
Op 9 maart zijn Winnie en Gert den Besten verblijd 
met de geboorte van een dochter genaamd Elvy, 
zusje van Davy. Adres: Polstraat 91 Wijk en Aalburg. 
 
 
Italiaanse maaltijd – ZWO 
 
De ZWO organiseert een Italiaanse maaltijd op 
vrijdagavond 24 maart in de Open Hof.  
Aanvang 18.00uur. 
De prijs is voor volwassenen €19,95 en voor 
kinderen (t/m basisschool) €12,50.  
De opbrengst is voor ons nieuwe project Child Care 
Africa (CCA). 
Aanmelden kan t/m zondag 19 maart via de 
aanmeldformulieren achter in de kerk of via mail: 
hartgershannelore@hotmail.com  
Wees er snel bij, want vol=vol!! 
 
Digitaal collecteren: 

Het digitale collecteren gaat als volgt: 
1. U geeft één bedrag voor drie doelen. U maakt 
uw gehele zondagse bijdrage voor de drie 
normale collecten (dus inclusief die van uw 
gezinsleden) over op bankrekeningnr. 
NL37RABO0121707520 van de Protestantse 
Gemeente Heusden onder vermelding van 
‘collecte zondag (datum)’ 
 
of: 
 
2. U scant de hierbij getoonde QR-code en volgt 
de instructies 
 

 
 
Hierbij kunt u per collectedoel het bedrag 
aangeven. 
Namens Diaconie en Kerkrentmeesters: 
hartelijk dank voor uw medewerking en gaven! 
diaconie@pgheusden.nl  
kerkrentmeesters@pgheusden.nl  
 
Kopij voor de zondagsbrief kan worden 
ingeleverd tot donderdagavond 22:00 uur via: 
zondagsbriefheusden@gmail.com  
Voor meer informatie zie: www.pgheusden.nl  
 
Kom zingen bij de Cantorij! 
Samen zingen inspireert zowel de koorleden 
als de luisteraar. De Cantorij repeteert elke 
donderdag vanaf 19:50 uur in de Open Hof en 
staat onder de deskundige begeleiding van 
onze cantor Jaco van de Werken. Het 
repertoire sluit aan bij de liturgie van de 
kerkdiensten van de PKN gemeente Heusden. 
Op donderdag repeteren we wat we de daarop 
volgende zondag in de dienst zingen. De 
kerkmuziek die wij ten gehore brengen is zeer 
divers: natuurlijk Bach, maar ook Engelse 
kerkmuziek, Iona, Taizé enz. Daarnaast doen 
we speciale projecten voor specifieke 
gelegenheden. De Cantorij telt momenteel 25 
enthousiaste zangeressen en zangers en is op 
zoek naar uitbreiding. Alle stemtypen zijn 
gewenst maar sopraanstemmen zijn extra 
welkom! We nodigen u daarom van harte uit 
om eens langs te komen op een van onze 
repetities en dan met ons mee te doen. 
Hopelijk wordt u dan net zo enthousiast als wij. 
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