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Vanmorgen worden de lampjes van 

kindernevendienst en 10 plus club aangestoken 

door Koen Verhoeven 

Ochtenddienst 10.00 uur. Viering Heilig 
Avondmaal    
Voorganger  : Ds. F. W. Verbaas 
Ouderling van dienst : Dennis van Roosmalen 
Lector   : Ronald Schippers   
Organist  : Jan Nieuwkoop      
Lezing    : Johannes 3:1-13 
Zingen   : Psalm 8: 1,2,6  
   : Lied 705: 1,2,3 
   : Lied 695: 1,2,3,4,5   
   : Lied 975: 1,2,4 (Lied van 
de      maand)   
   : Lied 705:4 
   : Lied 747:1,2,3,4,5,7  
     (tafellied)    
   : Lied 704:1,3  
 
Kinderen : Kindernevendienst voor 
basisschoolleerlingen tot en met groep 6 en 
10+club  

 
Middagdienst 17.00 uur   
Voorganger  : Ds. F. W. Verbaas 
Ouderling van dienst : Dennis van Roosmalen 
Organist   : Jaco van de Werken  
Lezingen  : Prediker 3: 1-8, 11a  en 
     Matteüs 6: 25-34 
Zingen   : Psalm 91: 1,2  -  3,5    
   : Lied 845: 1,2,3 
   : Lied 718: 1,4  
   : Lied 981: 1,2,3,4,5     
   : Lied 705: 1 
   : Lied 905: 1,4   
 
 
Collectes ochtend- en middagdienst 
1 Plaatselijk diaconaat   
2.Project Nieuwe Verwarming     
3.Instandhouding van de eredienst 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet:  
De bloemen van deze zondag gaan als groet van 
de gemeente naar mw. Anna den Boer – 
Timmermans  te Heusden. 
 
Dopelingen van zondag 23 juni 
Volgende week zondag, 23 juni, hopen we 
getuigen te zijn van de doop van de volgende drie 
kinderen: Hannah Hendrika Aartje van Breemen,  
Diede Mathé Rabindranath Brandenberg  en 
Jaïra Rijneveld  
 
Agenda (van zondag 16 juni tot en met 
zaterdag 22 juni)  
Dinsdag  : Kerkenraad, om 20 uur                                                                     
Woensdag    : Open Kerk,van 13:30- 
                                        16.30 uur  
Zaterdag    : Open Kerk,van 13:30- 
                                         16.30 uur  
Zondag 23 juni: wereldwijs op wereldreis: ga je 
mee? 
Ga je mee op onze wereldreis? We reizen van 
New York, naar de Amazone, bezoeken Zuid-
Afrika en nog veel meer. We gaan op zoek naar 
bronnen, naar plekken en mensen die ons kunnen 
helpen een vol leven te leiden en ons dichter bij 
God brengen.  
De voorbereidingen zijn in volle gang! Gisteren is 
er al geoefend met zang en dans en ook de 
filmcrew heeft over de hele wereld al filmpjes 
opgenomen!  
Laat je inspireren en maak deze reis mee op 
zondag 23 juni a.s. Om 17.00 uur vertrekt onze 
super duurzaam CO2 neutraal vliegtuig. Dus zorg 
dat je (jong en oud) op tijd bent ingecheckt!  
Wil je mee doen met zingen en/of dansen?  
Geef je dan op via marianbok@ziggo.nl en 
ontvang het cdtje. 
Zondag 23 juni is de generale repetitie om 14.30 
uur in de kerk, we eten daarna frietjes en om 17.00 
uur vertrekt ons vliegtuig! 
De jeugddienstcommissie. 
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Gefeliciteerd 
Alle examenkandidaten die afgelopen week 
hebben gehoord dat ze geslaagd zijn: gefeliciteerd! 
De vlag kan uit en eindelijk kan er echt vakantie 
worden gevierd! Geniet ervan. We leven ook mee 
met iedereen die gezakt is of nog even aan de bak 
moet voor een her. Heel veel sterkte met leren 
en/of met het verwerken van de teleurstelling!  
 
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 
Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” 

en/of onze website. 

Tafellied, Lied 747 

1. 
Eens komt de grote zomer 
waarin zich ’t hart verblijdt. 
God zal op aarde komen  
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn creatuur. 

2. 
Geen woord kan het bereiken, 
het is aan niets gelijk, 
met niets te vergelijken 
dat schone koninkrijk. 
Als God zich openbaren  
zal op de jongste dag, 
dan zullen wij ervaren 
wat hij met ons vermag. 

3. 
Dan zien wij met verblijden 
Hem die ons hart beleed, 
de Heer die door zijn lijden 
de hemel opendeed 
en alle patriarchen  
met de profeten saam, 
apost’len, martelaren, 
verlosten in zijn naam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
Ook ons zal God verlossen 
uit alle pijn en nood, 
van ’t woeden van de boze, 
van ’t vrezen voor de dood, 
van aarzelen en klagen, 
verdriet en bitterheid, 
van alles wat wij dragen, 
van ’t lijden aan de tijd. 
 
5. 
Ja, Hij zal ons geleiden 
in ’t schone paradijs, 
het bruiloftsmaal bereiden 
zijn grote naam ten prijs. 
De liefde die wij zingen, 
zo schoon, zo ongekend, 
zal uit de bron ontspringen 
van God ons middelpunt. 
 
7. 
Dan zijn wij aangezeten 
in Gods verheven zaal, 
en zullen met Hem eten 
het eeuwig avondmaal. 
Dan schenkt de boom des levens 
ons vrucht en overvloed, 
en van de stroom des levens 
drinken wij daar met God 
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