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Vanmorgen leest  David den Boer het 

veertigdagentijdversje voor en blaast daarna het derde 

kaarsje van de menora uit.   

Ochtenddienst 10.00 uur. Cantate Dienst m.m.v. de 

Cantorij  

Voorganger  : Ds. F. W. Verbaas 
Lector   : Jacomine van der Schans-de 
     Hoop 
Organisten  : Zeger Scherff en Sander van 
     Keulen  
Dirigent cantorij  : Jaco van de Werken   
Lezingen   : In deze cantatedienst wordt,   
  : verspreid over de dienst, het 
    gehele lijdensevangelie uit  

   Johannes 18 en 19 gelezen.  
 
Koralen van J.S. Bach  : Dein will gescheh, herr Gott 
   : O grosze Lieb, o Lieb ohn’ 
     alle Masze 
   : Durch dein Gefängnis  
   : Wie wunderbar ist doch die 
     Strafe!  
   : O hilfe Christe, Gottes Sohn 
Zingen  : Psalm 25:8,9-10  
  : Gezang 180:1,2-6,7        

  (Liedboek ’73) 
 : Lied 561:1,4,5  

   : Lied 576a: 1,2 
   : Lied 547: 1,2 

   : Lied 578: 1,2 
   : Lied 590: 1,2,3,4,5 
   : Lied: 576a:7   
     (gedachtenislied) 
   : Lied 413:3  
    
Kinderen: Kindernevendienst voor 

basisschoolleerlingen tot en 
met groep 6 en 10+club 

 
 
Collectes ochtend- en middagdienst 
1   Kerktelefoon  
2.  Onderhoud orgel 
3.  Instandhouding van de eredienst 

Middagdienst 17.00 uur:   

Voorganger  : Ds. K. van den Berg,   
  Gouda 

Organist   : Jan Nieuwkoop 
Lezingen  : Psalm 38:5-16 en Lucas 
     22:44-52 
Verkondiging  : Thema: De Blik  
Zingen   : Psalm 62:1  

 : Lied 556:1,3,5 
 : Psalm 38:7  -  6,12      
 : Lied 576a:1,3,7 
 : Psalm 89:8  
 : Lied 415:1,2-3 (als        

    beaming van de zegen)    
 
 

Bloemengroet:  
De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet 
naar: Dhr. Jaap Ooms (Buitenwaard 28, 4261 MG 
Wijk en Aalburg). 
 
Deze week denken we in het bijzonder aan:  
Mevr. C. van Berk-van der Steenhoven, 
Woonzorgcentrum Sint Antonius, Roomsche 
Kerkstraat 5, 5256 AJ Heusden. 
 
 
Overleden 
Op dinsdag 19 maart is overleden: Adriana Bel-
Schäfer, op de leeftijd van 90 jaar. Zij woonde met 
haar man in de Schramstraat 192, 5256 AK Heusden. 
De crematie heeft gisteren, op zaterdag 23 maart, 
plaatsgevonden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda (zondag 24 maart tot en met zaterdag 30 

maart)  

Dinsdag   : Spirit en Esprit om 19:00   

    uur    

Dinsdag   : Consistorie, om 20:00 uur    

Woensdag   : Maandelijks avondgebed, 

      in het koor van de kerk, om 

     19:15 uur   

Woensdag   : Bijbels Leerhuis, in de 

      Open Hof, om 20:00 uur  

Zaterdag   : Kerkenraadsexcursie naar  

   de Mariënkroon in Vlijmen,  

   verzamelen bij de kerk om 

   13:30 uur  

 
 
Paasgroetenactie 2019 
Vandaag is er gelegenheid om een hartelijke 
Paasgroet te schrijven aan een medemens die in de 
gevangenis verblijft.  
Zo’n teken van hoop doet goed! Welkom dus bij het 
bronpaneel om mee te schrijven! 
Meer info op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. 

 
 
Vrienden van de Cantorij 
Volgend jaar, in 2020, hoopt de Cantorij haar gouden 
jubileum te vieren.  
Om dit mogelijk te kunnen maken en tegelijk een 
bijdrage te leveren aan het voortbestaan en de 
ontwikkeling van ons koor, willen wij proberen om via 
donaties voldoende middelen te verwerven en daarbij 
zoveel mogelijk mensen te verwelkomen.   
Hoe meer muziekliefhebbers de Cantorij een warm 
hart toedragen en zich als begunstiger bij ons 
aansluiten, des te meer we kunnen bereiken. Alleen 
op deze manier zal de Cantorij haar toehoorders 
kunnen blijven bekoren met uitvoeringen van 
voldoende kwaliteit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al voor € 10, =  per jaar wordt u vriend van de 

Oudheusden, tfn. 06-54306124, email: 

kasroos1@gmail.com 

Draagt u de Cantorij een warm hart toe? 

Meldt u aan en wordt Vriend (of lid!) van de cantorij! 

 
Worstenbroodjes Cantorij 
De Heusdense Cantorij organiseert een 
worstenbroodjesactie. Dat is genieten met een 
goed gevoel! 
Deze versgebakken worstenbroodjes kosten € 
1,75 per stuk 
Wie zeker wil zijn van zijn bestelling,bestelt de 
worstenbroodjes vooraf (mogelijk t/m 9 Mei) 
Mogen we ook op u rekenen? 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:  
Nesia Sluijmers-Kleinloog, tfn. 06-31188016; 
email: basnesia@gmail.com 

Nel van der Steenhoven, tfn. 0416-662497; 
email: vander.steenhoven@hotmail.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.  

 
Kopij voor de volgende zondagsbrief 
Kopij voor de zondagsbrief kan worden ingeleverd 
tot donderdagavond 22:00 uur via: 
zondagsbriefheusden@gmail.com 
 
Deze zondagsbrief is ook op onze  
website te vinden:  
www.pgheusden.nl 
Voor meer informatie zie ons  
kerkblad “Vigilate” en/of onze  
website www.pgheusden.nl 
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