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Vanmorgen leest Jeremiah het 
veertigdagentijdversje voor en blaast daarna het 
zesde kaarsje van de menora uit 
 
Ochtenddienst 10.00 uur. Palmzondag  
Voorganger  : Ds. F. W. Verbaas 
Ouderling van dienst : Joop Nederlof 
Lector   : Ronald Schippers 
Organist  : Jaco van de Werken  
Lezingen   : Psalm 23 en 
                                         Lucas 22: 14-  20  
Thema   : De Heer als Herder  
                                         en Herbergier    
Zingen   : Psalm 122: 1,2 - 3 

: Lied 610: 1,2,3,4,5  
    (Lied van  de Maand)   
   : Lied 23B: 1,2,  -  4,5  
   : Lied 393: 1,2,3 
   : Lied 558: 1,2,4,5 
 
Kindernevendienst voor basis-schoolleerlingen tot 
en met groep 6. 
 
Middagdienst 17.00 uur: Een dienst in het teken 
van  Psalm 118 
 
Voorganger  : Ds. P. Veldhuizen,  
           Hendrik Ido Ambacht                                          
Ouderling van dienst : Joop Nederlof 
Organist   : Jan Nieuwkoop  
Lezingen  : Psalm 118 
Zingen   : Psalm 118:1, 2 en 3 en 4  

,5 en 6, 7 en 8, 9, 10   
 
Collectes ochtend- en middagdienst 
1  JOP (Jeugdorganisatie van de PKN)  
2. Project nieuwe verwarming    
3. Instandhouding van de eredienst 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemengroet: de bloemen gaan deze week met 

een hartelijke groet naar: Ruth, Wilco, Nadine en 

Willem Bouman (Vilolierstraat 16, 4261 DA  Wijk 

en Aalburg) die op woensdag 10 april werden 

verblijd met de geboorte van hun dochter en zusje 

Olivia Ruth.  

Paasgroet bij de uitgang 

Aan de uitgang is er voor iedereen een Paasgroet 

om thuis een mooi plekje te geven. Op de 

achterzijde staat alle informatie over de diensten op 

weg naar Pasen. U kunt natuurlijk wat extra kaarten 

meenemen, om iemand uit te nodigen. 

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.  

Paasgroet bij de uitgang 

Aan de uitgang is er voor iedereen een Paasgroet 

om thuis een mooi plekje te geven. Op de 

achterzijde staat alle informatie over de diensten op 

weg naar Pasen. U kunt natuurlijk wat extra kaarten 

meenemen, om iemand uit te nodigen. 

Solid Friends gaat naar The Passion! 

Donderdag 18 april wordt The Passion weer 
uitgevoerd en uitgezonden op TV. Dit jaar is het in 
Dordrecht, daarom gaat Solid Friends er dit jaar 
naar toe. The Passion vertelt tijdens een groots en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uniek muziekevenement over het lijden, sterven en 

de opstanding van Jezus. Bekende artiesten steken 

dit eeuwenoude verhaal in een nieuw jasje aan de 

hand van hedendaagse Nederlandse 

popnummers. We vertrekken rond 17.00 uur en zijn 

pas laat in de avond terug. Dus overleg met je 

ouders of je mee mag! Geef je op bij Nicolien 

(nmluitwieler@hotmail.com, 06-23605843).  

Bloemenmarkt voor Lebone Village 

Op zaterdagmorgen 20 april organiseren de Solid 

Friends een bloemen- en plantenmarkt in de 

kerktuin. De opbrengst is voor de aankoop van 

fruitbomen voor de boomgaard in het Zuid-

Afrikaanse Lebone Village, die zij in de zomer van 

2020 gaan helpen aanleggen. U kunt een 

intekenlijst achter in de kerk invllen, maar er is ook 

losse verkoop.  De markt wordt gehouden van 9:00-

13:00 uur  

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  

Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood 

Op zaterdagochtend 20 april kunt u van 9:00 – 
11:00 uur draagbare kleding, schoenen en 
huishoudtextiel in plastic zakken verpakt bij de kerk 
brengen. Op deze morgen wordt de jaarlijkse 
inzameling gehouden voor Mensen in Nood. De 
diakenen nemen de goederen graag in ontvangst 
voor dit goede doel. Wanneer het niet lukt, zelf te 
komen en u toch een bijdrage wilt leveren, kunt u 
contact opnemen met diaken David Broer, tel. 06-
27551202 en het wordt bij u opgehaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda: (zondag 14 april tot en met  
                zaterdag 20 april)  
 
Maandag: Eerste Passiestonde in de Evangelisch 
Lutherse kerk, aanvang 19:00 uur. 
 
Dinsdag: Tweede Passiestonde in de Evangelisch                               
Lutherse kerk, aanvang 19:00 uur. 
 
Woensdag: Derde Passiestonde in de Evangelisch 
Lutherse kerk, aanvang 19:00 uur. 
 
Witte donderdag:  Avondmaalsviering in Huize 
Antonius, om 16:00 uur. 
 
Witte donderdag: Solid Friends gaat naar The 
Passion te Dordrecht, info Nicolien, tel. 06-
23605843. 
 
Goede Vrijdag: Avondmaalsdienst in de kerk, 
aanvang 19:30 uur. 
 
Stille zaterdag:  Bloemen en plantenmarkt in de 
kerktuin, van 9.00-13.00 uur. 
 
Stille zaterdag:  Sam’s kledingactie voor Mensen in 
Nood bij de poort van de kerk, van 9.00-11.00 u. 
 
Stille zaterdag: Paaswake in de kerk, aanvang 
21:00 uur. 
 
Voor de deelnemers van het Bijbels Leerhuis 
Op de tafel achter in de kerk ligt nog wat leesstof 
voor deelnemers van het Bijbel leerhuis – om mee 
te nemen.  
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