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Vanmorgen branden alle kaarsen in de menora en 
zegt Koen Verhoeven het Paasgedichtje op. 
 
Ochtenddienst 10.00 uur. Paasfeest  

Voorganger  : Ds. F. W. Verbaas  
Ouderling van dienst : Nicolien Luitwieler 
Lector   : Huib de Waal  
Organist  : Jan Nieuwkoop  
De cantorij  : o.l.v. Jaco van de   
                                        Werken 
Begeleiding cantorij : Zeger Scherff 
Trompet   : Nadieh Schouten  
Lezingen   : Psalm 23 en Lucas  
                                                           24:13-35  
Zingen   : Voorafgaand aan de  
                                         dienst    zingen we:  
                                         Psalm 150 en 
     Lied 637  
   : Psalm 118:5,6  
   : Lied 619:1 en 2 cantorij, 
      3 en 4 gemeente, 5  
                                          cantorij,  6 gemeente   
   : Lied 624:1,2,3    
   : Lied 642:1 gemeente, 4 
     cantorij, 5 mannen, 6  
     vrouwen, 7 cantorij, 
                                         8 allen  
   : Lied 432:1 
   : Cantorij zingt Psalm 23 
                                          in een bewerking van 
                                         Johan   Bredewout 
   : O surrexit Christus:  
                                         2 maal  cantorij, 2 maal  
                                         gemeente   
   : Lied 23c: 1,2,3,4,5 
   : Opwekking 366:1  
                                         cantorij, 2 en 3  
                                         gemeente, 
                                            
   : U zij de glorie 
   : Lied 415:3    
    

Kinderen: Kindernevendienst voor 

basisschoolleerlingen tot 

en met groep 6 en 10+club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectes ochtend- en middagdienst 
1  Stichting De Herberg (diakonaal 
opvangcentrum)  
2. Paascollecte (t.b.v. de kerk)     
3. Instandhouding van de eredienst 

 
Middagdienst 17.00 uur:  
Voorganger  : Ds. E.J. van den Brink, 
      Genderen 
Ouderling van dienst : Nicolien Luitwieler 
Organist   : Ben de Rooij  
Lezingen  : Johannes 21:1-14  
Zingen   : Psalm 117 
   : Lied 315 
   : Lied 642: 1,4,2  
   : Lied 838:1,2,4 
   : Lied 340B 
   : Lied 425  
 
Bloemengroet: 
De bloemen van gaan deze Eerste Paasdag naar 
onze cantor-organist Jaco van de Werken.   
 
Deze week denken we in het bijzonder aan:  
Steven Nederlof,  Raamsdonksveer. 

 
 
Paasattentie bij de uitgang 
Vanmorgen is er voor iedereen een Paasattentie 
bij de uitgang. Graag willen we deze ook bij de 
mensen die thuis meeluisteren bezorgen. Wie mee 
wil helpen is van harte welkom. Op de lijst die 
achterin de kerk ligt, kunt u de naam aankruisen 
van degene voor wie u de verrassing meeneemt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda (van de Eerste Paasdag tot en met 
zaterdag 27 april)  
Dinsdag  Tweede avond geloofsopvoeding 
  peuters en kleuters, in de Open  
                          Hof, inloop vanaf 19:45 uur 
Woensdag  Maandelijks avondgebed in het  
                          koor van de kerk, van 19:15-19:45 
                          uur 
Woensdag  Bijbels Leerhuis over Genesis, in  
                          de Open Hof, om 20:00 uur  

Donderdag       l Open Emmauskoffiemorgen van 

                            10-11.30 uur in de consistorie. 

 
Middagconcert, 18 mei te Heusden 
Samen met het Chr. Vrouwenkoor  “Deo-
Cantemus” uit Kinderdijk, organiseert de Cantorij 
op za. 18 mei om 15.30 uur. een middagconcert in  
de Protestantse kerk te Heusden. Het repertoire 
bestaat grotendeels uit klassieke geestelijke 
muziek. Op 12 okt. brengt de Cantorij een 
tegenbezoek in de Havenkerk te Alblasserdam. 

 
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 
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