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Vanmorgen worden de lampjes van de 
kindernevendienst aangestoken door Rens 
Rijneveld. 
 

Ochtenddienst 10.00 uur.  

Voorganger  : Dr. C. Huisman, Meppel  

Ouderling van dienst : Nel Rijneveld 

Lector   : Huib de Waal            

Organist  : Jaco van de Werken 

Lezingen   :  Ps 68: 1-6,    

      Openbaring 6: 1  – 11.     

Zingen   :  Lied 280:  1, 2 , 3 en 4 

   :  Lied 280:  5 en 7 

   :  Lied 301a  

   :  Lied 302:  1, 3 en 4 

   :  Psalm 68:  7  

   :  Lied 756: 1, 2, 3, 4 en 5

   :  Lied 798  

   :  Psalm 116:  2 en 3 

   :  Lied 422                    

Kinderen  : Kindernevendienst voor 

   basisschoolleerlingen tot 

en    met groep 6 en 10+ 

Middagdienst 17:00 uur.                              

Voorganger : Ds.  L. Wüllschleger,   

                Wijk bij Duurstede      

Ouderling van dienst : Nel Rijneveld             

Organist  : Jan Nieuwkoop          

Lezingen  : 2 Korinthe 3:  1 – 7        

Zingen   :  Lied 969  

   :  Lied 150a  

   :  Lied 117a  

   :  Psalm 87    

   :  Psalm 67:  2   

   :  Lied 425 

Collectes ochtend- en middagdienst                       

1   Noodhulp t.b.v. slachtoffers natuurrampen Zuid-

Azië                                                                             

2.  Plaatselijk kerkenwerk                                             

3.  Instandhouding van de eredienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemengroet: De bloemen van deze zondag 

gaan als groet van de gemeente naar: Gerrit Klop 

te Drunen, die een operatie heeft ondergaan en 

weer thuis is.  

Overleden                                                                 

Op woensdag 18 september is Wouter Hendrik 

Gerardus van Driel overleden, op 81 jarige 

leeftijd. Wout van Driel was een geboren en 

getogen Heusdenaar, maar woonde sinds enkele 

jaren met zijn vrouw Dina in Vlijmen. Wout van 

Driel zal op dinsdag 24 september worden 

gecremeerd in het Dela Crematorium Maaslanden 

(Abt van Engelenlaan 1, 5253 VN Nieuwkuijk.) 

Voorafgaande aan de crematie is er een 

afscheidsdienst die begint om 14 uur en die ook in 

het crematorium zal plaatsvinden.  

Agenda (van zondag 22 september tot en met 

zaterdag 28 september)                                    

Dinsdag  : Spirit & Esprit, om 19:00  

Woensdag   : Maandelijks avondgebed

      om 19:15 uur       

Donderdag   : Open  Emmaüs-koffie-                                           

                             morgen   in de kerk,                                   

      van 10:00 – 11:30 uur                 

Donderdag   : Repetitie Cantorij,  

     om 20:00 uur      

Donderdag  : Open Cirkel, start met  

     maaltijd, om 18:00 uur             

     in de Open Hof   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding eerste bijeenkomst Open Cirkel.       

Op donderdag start de Open Cirkel (het vervolg op 

de Delta Kring), gesprekskring voor ‘jong-

volwassenen’ van 20-45+ jaar. Aan de hand van 

een bijbelverhaal zullen we in gesprek gaan over 

de grote en kleine levensvragen. We beginnen 

donderdag met een maaltijd in de Open Hof, die 

om 18:00 uur begint. De kok wil graag weten 

hoeveel gasten hij kan verwachten, dus meld je 

van tevoren aan bij Dennis van Roosmalen 

(dennisenbrenda@hotmail.nl ) of ds. Frans Willem 

Verbaas (fw.verbaas@hetnet.nl).    

Bezoeken kerkdienst ‘Geloven in Spangen’ 

Onlangs zijn er gemeenteleden van de 

zustergemeente ‘Geloven in Spangen’ bij ons op 

bezoek geweest tijdens onze startzondag. Eerder 

dit jaar heeft de jeugd ook een dienst meegemaakt 

in Rotterdam. Omdat we van meer gemeenteleden 

te horen kregen dat zij graag een keer een dienst 

bij ‘Geloven in Spangen’ mee zouden willen maken 

is besloten zondag 27 oktober 2019 er gezamenlijk 

heen te gaan. Vanaf 11u staat de koffie klaar en 

de dienst zelf begint rond 11:30u.                               

I.v.m. de beperkte ruimte waar er kerk gehouden 

wordt, is het verzoek om als u mee wilt u zelf op te 

geven. Er kunnen maximaal 20 personen mee en 

vol = vol.  

Vanaf zondag 22 september 2019 ligt er een 

intekenlijst achter in de kerk.                                 

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen 

met diaken Coert van Dis (06-13748041) of David 

Broer (06-27551201). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een uurtje Klassiek. 
Onder de titel 'Een Uurtje Klassiek' geeft de 
concertcommissie van de Catharijnekerk in 
Heusden jong muzikaal talent een kans zich te 
laten horen op de laatste zaterdagen van de 
maanden september, oktober en november. 
De bijeenkomsten dragen een informeel karakter, 
met een toelichting op de te spelen werken en met 
napraten met thee of koffie als aanvulling op een 
ruim half uur durend concert. 
Op zaterdag 28 september is de beurt aan organist 
Niels de Klerk, die het Lohmanorgel zal bespelen. 
Er staan onder meer werken van Bach, 
Mendelssohn (Sonate nr. 4) en Brahms op het  
programma. Aanvangstijd van het concert: 16.00 
uur. De toegangsprijs is € 5,00 euro. 
Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. 
Gezinnen betalen niet meer dan €10,00 euro.   
 
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 of bij mooi weer in kerktuin.  

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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