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Vanmorgen wordt de eerste adventskaars 

aangestoken door Femke van der Weegen en 

Bram van der Weegen leest het bijbehorende 

versje voor.    

Ochtenddienst 10.00 uur. Viering Heilig 

Avondmaal  

Voorganger  : Ds. F. W. Verbaas 

Ouderling van dienst : Anita de Hoop  

Lector   : Lisa Bok                      

Organist  : Jan Nieuwkoop    

Lezing    : Micha 2                

Zingen   : Lied 433: 1,3,5  

               : Lied 137A: 1,2,3,4  

    (Lied van de Maand) 

   : Lied 423: 1  

   : Psalm 25: 3,4  

   : Lied 451: 1,2,3,4 

   : Lied 405: 4   

   : Lied 441: 1,2,3,4,5,10  

    (Tafellied)   

   : Lied 444: 1,2,3,4 

Kinderen : Kindernevendienst voor 

basisschoolleerlingen tot 

en met groep 6 en 10+club 

Middagdienst 17:00 uur.         

Voorganger  : Dhr. A.S. Brinkman, 

Lunteren    (predikant in 

opleiding) Ouderling van dienst : Anita de Hoop             

Organist   : Jaco van de Werken  

Lezingen    : 1 Koningen 19:1-8 en 9-

19 Zingen   : Psalm 62: 1 -  5

    : Lied 837: 1    

    : Lied 283: 1 

    : Lied 837: 4  

    : Lied 413: 1, 2 

    : Lied 240: 1,5,6                                     

Collectes ochtend- en middagdienst  

 1. Zending (Mission Aviation Federation)    

 2. Project nieuwe verwarming    

 3. Instandhouding van de eredienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemengroet: De bloemen van deze zondag 

gaan als hartelijke groet van de gemeente naar: 

mw. F. Timmermans,  te Veen, die vanwege haar 

gezondheid al een paar zondagen niet naar de 

kerk kon gaan.    

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. 

Lessons and Carols op zondagmorgen 8 

december            

Volgende week zondag vieren we samen met de 

Cantorij een dienst in Engelse adventsstijl. De 

liturgie van deze Lessons and Carols zal bestaan 

uit een afwisseling van liederen, lezingen en 

gebeden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda (van zondag 1 december tot en met 

zaterdag 7 december) 

Dinsdag:  : Spirit en Esprit,           

om 19:00 uur  

Woensdag    : Informatieavond voor alle 

   (missionaire) 

medewerkers    van onze advent- 

en      kerstactiviteiten, in 

de     consistorie, om 

20:00 uur.     

Donderdag  : Bijbelgesprekskring, in 

de    Open Hof, om 10:00 uur  

          

Ons tafellied is vandaag: Lied 441: 1,2,3,4,5,10 

1. 

Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste 

groet?  

U, ieders hartsverlangen, vervult ook mij met 

gloed!  

O Jezus, licht der wereld, verlicht mij, dat ik weet  

waarmee ik U moet eren, U waardig welkom heet.  

 

2.  

Heel Sion strooit haar palmen als vaandels voor 

uw voet. 

En ik stem in met psalmen waarmee ik U begroet. 

Zo zal ik U ontvangen: mijn lofzang is de twijg, 

mijn zangen zijn het vaandel dat zich in eerbied 

neigt.  

 

3. 

Wat hebt U opgegeven om mij nabij te zijn, 

toen mijn armzalig leven getekend was door pijn?  

Zo veel was mij ontnomen waarin ik vreugde vind,  

maar toen bent U gekomen en wist ik mij bemind.  

 

4. 

Van boeien die mij bonden ben ik door U bevrijd. 

U redt mij ongeschonden uit alle haat en nijd.  

U houdt mij hoog in ere. Daarbij valt in het niet  

wat alle goud ter wereld aan aardse rijkdom biedt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Niets dreef U uit den hoge naar wat wij mensen 

zijn,  

dan liefde, louter liefde. U ziet de schuld en pijn,  

waarmee wij allen falen, maar houdt die grote last,  

de wereld met haar kwalen, in uw erbarmen vast.  
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Hij zal de wereld richten, berecht wie hem bevocht. 

Genadig zal Hij lichten voor wie Hem heeft 

gezocht.  

Kom haastig, licht der wereld, en leidt ons allemaal 

uw grote vreugde binnen, uw feest, uw liefdemaal.  

 
Adventskalender 2019 GEEF LICHT 
Op de tafels achterin de kerk liggen 
adventskalenders die meegenomen mogen 
worden. 
 

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. 
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