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Vanmorgen worden de lampjes van 
kindernevendienst en 10+ club aangestoken door 
Helena van de Bogaard   
 
Ochtenddienst 10.00 uur.  

Voorganger  : Ds. F. W. Verbaas  
Ouderling van dienst : Anita de Hoop 
Lector   : Ellen Jansen  
Organist  : Jaco van de Werken   
Lezingen   : Psalm 145:1-9 en 
Johannes      13:31-38  
Zingen   : Psalm 98:1,2  
   : Lied 281:1,3,5 - 6,7,8,9 
   : Lied 838:3 
   : Psalm 145:8  
   : Lied 975:2,3 
   : Lied 791:1,2,3,4,5,6  
   : Lied 834:1,2,3 
 
Kinderen: Kindernevendienst voor 
basisschoolleerlingen tot en met groep 6 
en10+club 

 
Middagdienst 17.00 uur:   
Voorganger  : Ds. G. van der Linden, 
      Waalwijk 
Ouderling van dienst : Anita de Hoop 
Organist   : Jan Nieuwkoop  
Lezingen  : Genesis 22:1-19 en  
     Hebreeën 11:17-19   
Zingen   : Psalm 98:1,2 
   : Lied 922 
   : Lied 912:1,2,5,6 
   : Lied 905:1,4     
   : Lied 909 
   : Lied 303 

   : Lied 422 
 
Collectes ochtend- en middagdienst 
1   ZWO: Lebone Village  
2.  Project nieuwe verwarming   
3.  Instandhouding van de eredienst 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet:  
De bloemen van deze zondag gaan als groet van 
de gemeente naar dhr. en mevr. van Loon, te  
Heusden.    

 
Agenda (van zondag 19 mei tot en met zaterdag 
25 mei)  
Dinsdag  : Uitje Christelijke  
     Vrouwenvereniging 
                                         ‘De Ontmoeting’ 
Dinsdag  : Kerkenraad   
Woensdag  : HVD-dag voor ouderen 
     in de Open Hof, vanaf  
                                        10:30 uur   
Woensdag  : Belijdeniscatechisatie, 
om      19:30 uur   
Donderdag   : Emmaüskring, in de  
     consistorie, vanaf 12:00 
     uur.   
Zaterdag -Zondag : Jeugdkamp in   
                 Vlaardingen / EO  
     Jongerendag 
 
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 inleveren voor kerkblad Vigilate 
Tot en met dinsdag 21 mei kunt u kopij inleveren 
voor het juni-juli-nummer van ons kerkblad 
Vigilate.  

 
Kopij voor de volgende zondagsbrief 
Kopij voor de zondagsbrief kan worden ingeleverd 
tot donderdagavond 22:00 uur via: 
zondagsbriefheusden@gmail.com 
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Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” 
en/of onze website. 
 
Aangepaste kerkdienst op zondagmiddag 26 
mei 
In onze classis bestaat een commissie die 
aangepaste kerkdiensten organiseert voor mensen 
met een verstandelijke beperking. In 
samenwerking met deze commissie organiseren 
we op zondagmiddag 26 mei een aanpaste dienst. 
Wij hopen op een flinke groep speciale gasten uit 
de wijde omgeving. We hopen ook op een ruime 
belangstelling van onze eigen gemeenteleden, en 
neem gerust uw familielid, uw vriend, uw kennis, 
uw buren mee naar deze bijzondere dienst. Let op: 
vanwege het bijzondere 
karakter van de dienst is de aanvangstijd 15:00 

uur! Na afloop is er onder koffie en thee volop 

gelegenheid om een praatje te maken met onze 

gasten.  

De Commissie Liturgie- en Kerkmuziek 

 
Leesstof Leerhuis Genesis  
Achter in de kerk ligt voor de deelnemers van het 
Leerhuis Genesis een stapeltje leesstof. De 
volgende bijeenkomst van het Leerhuis zal zijn op 
woensdag 29 mei. 

 

10 
De 10 van Solidariteitskas. De Actie 
Solidariteitskas die elk jaar terugkeert. Ook dit 
jaar wordt er weer een beroep gedaan op uw, 
op onze Solidariteit. Alles daarover staat in 
een brief, gericht aan u, aan ons. De Kerkrent- 
meesters versturen dit jaar geen brieven per 
email: Alle brieven liggen op de tafels achterin 
de kerk (uitgezonderd Veen: die worden rond- 
gebracht door Jan van der Mooren). Als u uw 
brief straks na de dienst (en misschien wel die 
van uw straat of buurt….) meeneemt dan 
scheelt dat de kerk natuurlijk enorm veel werk 
en portokosten. De brieven liggen op tafel 
gebundeld alfabetisch op straatnaam per 
plaats. Laten we solidair zijn: neem de brieven 
mee en maak uw tientje over, alvast bedankt! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontbijten voor Zuid-Afrika met Pinksteren,  
U heeft het vast al wel gehoord maar wij ,een 
groep van de Solid Friends ,gaan in de zomer van 
2020 naar Lebone Village een kindertehuis in Zuid- 
Afrika. Wij houden op zondag 9 juni een super 
gezellig  
pinksterontbijt met overheerlijke broodjes en beleg. 
Dit doen we voor de fruitbomen die we willen  
gaan planten in Zuid-Afrika. Het ontbijt vindt plaats 
van 8.30-9.30 in de Open Hof (Breestraat 10).  
De prijs is 5 euro voor volwassenen en 2,50 euro 
voor kinderen t/m 8 jaar.  
Wij zouden het erg leuk vinden om u te zien op 9 
juni. Inschrijven kan via de lijsten achterin de kerk.  
U kunt u inschrijven tot 5 juni. Voor vragen kunt u  
bij ons terecht  
 
Met vriendelijke groet,  
De jongeren van de Solid Friends. 
 

 

 
 


