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Vanmorgen worden de lampjes van de 

kindernevendienst aangestoken door Luna van den 

Boom 

 

Ochtenddienst 10:00 uur, viering Heilig 
Avondmaal  
Voorganger : Ds. F. W. Verbaas  
Ouderling van  
dienst  : André Smits  
Organist : Jan Nieuwkoop  
Lector  : Lisa Bok  
Lezingen : Daniël 3:-12 en 19-27 
Zingen  : Lied 23B: 1,2,4     
  : Lied 287: 1,2,4 (Lied van de 
Maand)   

: Lied 423: 1   
: Lied 713: 3,5     
: Lied 154B: 1 allen, 2 allen, 3 
vrouwen, 6 mannen, 7 vrouwen, 8 
mannen, 9 allen, 10 allen   
: Lied 704: 3 
: Lied 791: 1,2,3,4,5,6 (tijdens de 
maaltijd)  
: Lied 146A: 4,5   
 

Kinderen : Kindernevendienst voor basis- 
    schoolleerlingen tot en met groep 6 
 
 
Middagdienst 17:00 uur   
Voorganger : Ds. O. Grevink (Tilburg) 
Ouderling van  
dienst  : André Smits 
Organist  : Jan Nieuwkoop 
Lezingen : Ezechiël 17: 22-24 en Marcus 4: 

26-34                                                                       
Zingen  : Psalm 134: 1,2,3  
  : Lied 248: 1,2,3 
  : Lied 985: 1,2,3  

: Lied 181: 1,2,3,4,5,6,7  
  : Lied 687: 1,2,3 
                          :Psalm 103: 1 

: Lied 425  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectes  
1. Kerk in Actie 
2. Plaatselijk kerkenwerk    
3. Instandhouding van de eredienst 
 
Bloemengroet en attentie 
De bloemen van deze zondag gaan als groet naar 
mevr. J. Colijn-de Fijter (Huize Antonius kamer 165, 
Roomsche Kerkstraat 5, 5256 AJ Heusden), die 
onlangs van Doeveren naar Heusden verhuisde en 
afgelopen vrijdag haar   82e verjaardag vierde. 
Een attentie gaat naar Rick den Dekker 
(Heesbeenseweg 3, 5158 NK Heesbeen), die in de 
afgelopen week een stevige handoperatie heeft 
ondergaan.   
  
Deze week denken we in het bijzonder aan: mevr. 

C. van Berk- van der Steenhoven, woonzorgcentrum 

Sint Antonius, Roomsche Kerkstraat 5, 5256 AJ 

Heusden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avondmaalslied - Lied 791: 1,2,3,4,5,6 

    

1. Liefde, eenmaal uitgesproken, 

als Uw Woord van het begin. 

Liefde, wil ons overkomen, 

als geheim en zegening. 

 

2. Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

 

3. Liefde luidt de Naam der namen, 

waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 

ziel en zinnen metterdaad. 

 

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven,- 

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

5. Liefde laat zich voluit schenken, 

als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken, 

waarop wij Uw gasten zijn.  

 

6. Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft, 

over ons: wil ons genezen, 

bron van liefde, liefde zelf! 

 

Agenda (zondag 2 september tot en met zaterdag 

8 september 

Dinsdag    : Voorbereidingsvergadering 

startzondag, in de 

consistorie, om 20:00 uur  

Woensdag    : Open Kerk,  

van 13:30 – 16:30 uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag  : Huwelijksdienst Vincent 

Honings en Jaitske 

Westerlaken, in de Herv. 

Kerk te Almkerk, aanvang 

19:00 uur.  

Zaterdag   : Open Kerk, 

 van 13:30 – 16:30 uur  

Opgave maaltijd Startzondag 2018                    
Vanaf vandaag kunt u zich aanmelden voor de 
smakelijke en gezellige warme lunch die tijdens de 
startzondag op 16 september wordt geserveerd. Op 
de tafels achterin de kerk liggen de intekenlijsten 
klaar. Er wordt op u en jullie allemaal gerekend! 
 
Aanvulling op de thema-avond van dinsdag  28 
augustus j.l.                                                                      
Zoals beloofd een contactadres voor opmerkingen en 
ideeën: petervanharten@live.nl 
Natuurlijk kunt u ook gewoon Peter of  een 
kerkenraadslid aanspreken. Heel graag! 

Kopij zondagsbrief inleveren voor 

donderdagavond 22:00 uur                    

Kopij voor de zondagsbrief  kan worden ingeleverd 

tot donderdagavond 22:00 via: 

Zondagsbriefheusdem@gmail.com.  

Koffie en thee na de dienst    Na 

afloop van de ochtenddienst is iedereen van harte 

welkom op de koffie, thee of limonade in de zijbeuk 

van de kerk of, bij mooi, weer in de kerktuin.  

 
Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” en/of 
onze website www.hervormdegemeenteheusden.nl 
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