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De lampjes voor de kindernevendienst en de 10+ 
club worden vanochtend aangestoken door Luna 
van den Boom. 
 
Ochtenddienst 10.00 uur, Doopdienst 
Voorganger : Ds. F.W. Verbaas 

Ouderl.v.dienst : Korrie Straasheijm - van Zandwijk 

Lector  : Sonja van Dis - Nieuwkoop 
Organist : Jaco van de Werken 
Lezing  : Exodus 3: 1-15 
Zingen  : Psalm 98: 1, 3 

: Lied 978: 1, 3, 4 
: Lied 304B (Apost. Geloofsbel.) 
: Laat de kind’ren tot mij komen 
: Lied 363: 1 
: Lied 934: 1, 2, 3 (op de melodie 
van Lied 437) 
: Lied 728: 1, 3 (Lied van de 
maand) 
: Lied 416: 1, 2, 3, 4 

 

Kinderen/tieners: Kindernevendienst voor basis- 
schoolleerlingen tot en met groep 6 en 10+ club. 
 
Collectes ochtend- en middagdienst 
1e : Plaatselijk diaconaat 
2e : Onderhoud kerkgebouw 
3e : Instandhouding van de eredienst 
 
Middagdienst 17.00 uur 

Voorganger : Ds. F.W. Verbaas 

Ouderl.v.dienst : Korrie Straasheijm - van Zandwijk 

Organist  : Jaco van de Werken 

Lezingen   : Matteüs 27: 15-23 

  1 Kor.1: 18-25 

Zingen  : Psalm 72: 1, 2   -   6, 7 

: Lied 575: 1, 3   -   4, 6 

  : Lied 835: 1, 2, 3, 4 

  : Psalm 105: 1 

  : Lied 801: 1, 2, 6, 7 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopeling: Pepijn Janson 

Vandaag wordt in de ochtenddienst gedoopt: 

Michiel Marius Jacobus Alexander (Pepijn) 

Janson, zoon van Heleen en Michel Janson 

(Azaleastraat 15, 4261 CT Wijk en Aalburg) 

 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan als groet van 

de gemeente naar het echtpaar Bouman - Den 

Dekker, dat verhuisd is naar Zorgplein 

Maaswaarden, locatie Wijkestein, Azaleastraat 26, 

4261 CW Wijk en Aalburg. 

 

Wel en wee in de gemeente 
Er zijn op dit moment geen gemeenteleden 

opgenomen in of net ontslagen uit een ziekenhuis. 

 

Deze week denken we in het bijzonder aan: 
Mevr. D. Clerkx - de Bruijn, Zorgplein 

Maaswaarden, locatie Wijkestein, Azaleastraat 26, 

4261 CW Wijk en Aalburg. 

 

Agenda (zondag 17 t/m zaterdag 24 november) 
Dinsdag  : Verkiezingen voor de kerkenraad 
    om 19.00 uur, in de kerk. 
Dinsdag : Spirit & Esprit, om 19.00 uur, in  
                            de bovenzaal van de kerk. 
Dinsdag : Christelijke Vrouwenvereniging 

“De Ontmoeting”, om 20.00 uur, in   
de Open Hof 

Dinsdag : Kerkenraadsvergadering, om  
  20.00 uur, in de consistorie. 

Donderdag : Welkom-Aan-Tafel, vanaf 17.00 
    uur, in De Schakel te  

  Oudheusden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donderdag : Belijdeniscatechese, om 19.30  

    uur, in de bovenzaal van de kerk. 

Donderdag : Open Cantorij repetitie, van 20.00 

  tot 21.00 uur, in De Open Hof. 

 

 

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 
 
 
Kopij inleveren voor Vigilate 

Tot en met dinsdag 19 november kan weer kopij 

worden ingeleverd voor het decembernummer van 

ons kerkblad Vigilate.  

 

 

Open cantorij-repetities voor kerstzangdienst in 

november en december 

Net als bij de Taizévieringen zijn 

“gelegenheidszangers”, die graag kerstliederen 

zingen, van harte welkom om zich in de aanloop 

naar de Kerstzangdienst op 24 december bij de 

cantorij aan te sluiten. Het eerste uur van de 

cantoprijrepetitie wordt aan het oefenen van 

kerstliederen besteed. Aanstaande 

donderdagavond vindt de eerste open cantorij-

repetitie plaats, om 20.00 uur, in de Open Hof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOEP VAN TON 

Zijn soep wordt nooit zo heet gegeten als die wordt 

opgediend. Maar deze soep van Ton is wel heel 

heet om in een keer door te slikken… Vorige week 

heeft het kostersechtpaar Ton en Nel van der 

Steenhoven laten weten dat ze een huis hebben 

gevonden in Nederhemert en dat ze daarom 

hebben besloten om per 1 mei 2020 hun taken als 

kosters van de Catharijnekerk en als beheerders 

van De Open Hof neer te leggen. Wij, de 

kerkenraad en we spreken zeker namens u als 

gemeentelid, zijn ontzettend dankbaar voor en trots 

op het werk dat zij voor onze gemeente hebben 

verricht en natuurlijk komen wij daar later nog 

uitgebreid op terug! 

Maar… we zijn blij met het spontane aanbod van 

gemeenteleden die ons willen helpen met het 

opvullen van het gat dat Ton en Nel achter gaan 

laten! De komende periode gaat het College van 

Kerkrentmeesters bezien op welke wijze de taken 

van kosterij en beheer van De Open Hof ingevuld 

gaan worden en welke veranderingen er eventueel 

worden aangebracht in de werkzaamheden. We 

houden u op de hoogte! 

De Kerkrentmeesters 

http://www.pgheusden.nl/

