
 

 

 
Agenda (van zondag 28 november tot en met 

zaterdag 4 december.         

Woensdag   : Bijbelgesprekskring, in de    

   Open Hof, om 10:00 uur    

 
Digitaal collecteren 
Het digitale collecteren gaat als volgt: 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 als 
volgt:   1.  Naar bankrekeningnr. 
NL37RABO0121707520 van de Protestantse 
Gemeente Heusden onder vermelding van ‘coll 
zondag (datum)’;    of   2.  U scant de hierbij getoonde 
QR en volgt de instructies 

 

Namens Diaconie en Kerkrentmeesters: Hartelijk 

dank voor uw medewerking en gaven!!!  

Over CORONA en de KERKBANK      

We zijn een hardleers volkje! Wel een tof volkje, een 

gezellig volkje, maar toch….: hardleers. 

We willen er niet aan. We snappen het wel, maar 

willen het niet. Zoiets…! 

Waar we ’t over hebben? Mwah, moeten we ’t nou 

weer allemaal uitleggen? 

Dat, als je de kerk inloopt, in tijden van corona, in 

tijden van uitkijken, in tijden van elkaar niet 

besmetten, je bij een lege kerkbank NIET AAN DE 

GANGPADZIJDE moet gaan zitten, MAAR IN HET 

MIDDEN VAN DE BANK. Dan kunnen kerkgangers 

NA JOU plaatsnemen aan de gangpadzijde of aan de 

beukzijde van JOUW KERKBANK. ’t Is JOUW 

KERKBANK, en jij geeft RUIMTE AAN JE NAASTE.  

Zijn we HARDLEERS  of zijn we EGOISTISCH? Nee 

hoor, als kerkgangers onder elkaar zijn we SOCIAAL, 

RISICOMIJDEND. Daarom gaan we vanaf zondag 

GEWOON MIDDEN IN DE KERKBANK zitten. ’t Is 

JOUW KERKBANK en jij geeft ruimte aan MEDE-

KERKBANKERS, LINKS en RECHTS. En als ’t je 

even ontschoten is EN DE KOSTER ZEGT IETS 

OVER ‘MIDDEN IN DE KERKBANK’,  dan DOE JE 

DAT GEWOON. De koster doet ook gewoon maar 

haar/zijn werk zoals opgedragen door het College van 

Kerkrentmeesters. En dat College dankt je vriendelijk 

voor je LOYALE, NIET-BESMETTENDE, SOCIALE 

gedrag. Fijne veilige diensten toegewenst! 

 
 
 
 
 
 

 
Solid Friends. 
Zondag 28 november is er weer Solid Friends!  
Een gezellige middag waar we rondom het 
onderwerp “Privacy”, leuke spellen doen en met 
elkaar over dit onderwerp doorpraten. 
Je bent van harte welkom om 14.30 uur op de 
zolder van de Open Hof en de middag duurt tot 
ongeveer 16.30 uur. 
Kijk of je met elkaar mee kunt rijden, dat is wel zo 
gezellig. Ook hier houden we ons natuurlijk aan de 
coronamaatregelen, dat betekent o.a. dat wanneer 
je je niet lekker voelt of klachten hebt, thuis blijft. En 
bij verplaatsen en binnenkomst dragen we een 
mondkapje. 
We zien je graag zondag! 
Groetjes, Ria, Eline, Nicolien en Wilco 

Voor meer informatie zie ons kerkblad Vigilate 

en/of onze website www.pgheusden.nl 

 


