
 
 
 
 

 
Op zondag 2 januari is er weer een online 
kindernevendienst.  
 
 
Online Ochtenddienst Zondag Epifanie, 2 
januari 2022 
Voorganger : Ds. N.W. van den Houten, Ede      
Ouderling van    
Dienst  : Joop Nederlof 
Organist : Ben de Rooij      
Voorzangers:  : Anita Timmermans, Marian en Wim  
                            Bok en Ronald Schippers. 
Lector  : Hennie de Waal 

Lezing  : Mattheüs 2: 1-12 
Zingen  : Psalm 93: 1 en 4 

: Lied 437: 1, 2 en 3   
  : Psalm 72: 3 en 5   

: Lied 476: 1 en 3  

: Lied 475: 1 en 3   
: Lied 919:  1 en 4 
 
 

Online Middagdienst Zondag Epifanie, 2 
januari 2022 
Voorganger : Ds. F. W. Verbaas      
Ouderling van    
Dienst  : Joop Nederlof 
Organist : Ben de Rooij      
Voorzangers:  : Willy en Leo van der Laan, 
                            Hennie Spek en Wim Roosenbrand. 
Lezing  : Zacharias 8: 3-8 en Lucas 2: 22-40 
Zingen  : Psalm 100: 1, 4 

: Lied 737: 1, 2, 5    -   16, 16, 18, 21   
  : Lied 837: 1,2,4    

: Lied 481: 2.   

: Lied 478: 1, 4    
 
 
Collectes op zondag 2 januari 

1. Woord en Daad    
2. Instandhouding Eredienst                 
3. Project Groen en Warm 

 
 
Bloemengroet op zondag 2 januari  
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de 
gemeente naar: onze kosters Connie en Wilco 
Honcoop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gezocht: een diaken en een missionair 
ouderling.  
Tien van de twaalf kerkenraadsvacatures, die in 
januari zullen ontstaan, zijn na de 
ambtsdragersverkiezing van 2 november j.l. 
vervuld. Een resultaat dat tot dankbaarheid stemt!  
De kerkenraad roept op om (opnieuw) namen in te 
dienen van gemeenteleden die in aanmerking 
komen voor de resterende vacatures. We zoeken 
nog een diaken en een missionair ouderling. Graag 
namen indienen bij de scriba, uiterlijk 7 januari a.s. 
De missionaire ouderling is een ouderling die naast 
een pastorale taak ook de opdracht heeft om 
gespitst te zijn op het missionaire gehalte van onze 
gemeente. Hoe kunnen we kerk zijn in de wereld? 
Hoe kunnen we bestaande activiteiten en 
structuren van onze gemeente missionair inzetten? 
Waar liggen kansen om het evangelie te delen met 
de samenleving die ons omringt? Om de 
toekomstige missionaire ouderling ter wille te zijn, 
heeft de kerkenraad een taakomschrijving 
vastgesteld, die u kunt opvragen bij de scriba.                  
 
 
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!!! 
  
Voor meer informatie zie ons kerkblad Vigilate 
en/of onze website www.pgheusden.nl 

 


