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Vanmorgen worden de lampjes van 
kindernevendienst aangestoken door Nadine Vos  
 
Ochtenddienst 10:00 uur. Eeuwigheidszondag 
Voorganger  : Ds. F. W. Verbaas 
Ouderling van dienst : Anita Timmermans 
Lector   : Leo van der Laan  
Organist  : Jan Nieuwkoop  
Lezing    : Johannes 11:1-5, 17-29 
en      32-45 
Zingen   : Psalm 90:1,8 
   : Lied 728:1,2, 3 (Lied van 
de      Maand) 
   : Lied 904:2,3-4,5 
   : Lied 655:1,2,3,4,5 
   : Lied 413:3  
   : Lied 801:1,2,5,6 
 
Kinderen : Kindernevendienst voor 
basisschoolleerlingen tot en met groep 6  

 
 
Middagdienst 17:00 uur.  
Voorganger  : Ds. S. Jumelet, 
Zaltbommel  
Ouderling van dienst : Anita Timmermans 
Organist   : Sander van Keulen  
Lezingen    : Matteüs 25:1-13 
Zingen   : Psalm 119:28-53 en 66 
   : Lied 751:1,2,3,4,5 
   : Lied 749:1,2,3 
   : Lied 103A:2,3 
   : Lied 769:1,2,3,4,5,6 
 
 
Collectes ochtend- en middagdienst 
1. Noodhulp t.b.v. kerken in Syrië 
2. Plaatselijk kerkenwerk  
3. Instandhouding van de eredienst 

 
Heilig Avondmaal op Eerste Advent 
Volgende week zondag, 1 december, hopen we in 
de ochtenddienst de adventstijd te openen met de 
viering van het Heilig Avondmaal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandaag: gedachtenis overleden 
gemeenteleden   
Vandaag, op Eeuwigheidzondag, gedenken wij 
aan het einde van de ochtenddienst negen 
gemeenteleden of mensen die nauw aan onze 
gemeente verbonden waren, die in het afgelopen 
kerkelijk jaar zijn overleden. Het gaat om: Adriana 
Bel-Schäfer, Rien Donker, Hans Jansen, Hans 
Slagmolen, Tineke van Unen-Post, Tim van Aken, 
Gijs Schreuders, Wout van Driel, en Piet Tolhoek. 
 
 
Uitkomst ambtsdragersverkiezing van dinsdag 
19 november. 
De volgende gemeenteleden zijn afgelopen 
dinsdag, 19 november gekozen tot ouderling: 
Michel Janson, Ot de Waal en Jaap van de 
Werken. In het ambt van ouderling-
kerkrentmeester is gekozen: Ernst van der 
Schans. De verkozen gemeenteleden hebben na 
hun verkiezing een week de tijd gekregen om hun 
benoeming al dan niet te aanvaarden. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen van deze zondag gaan als hartelijke 
groet naar mw. A. T. Bax-Kortier, te Heusden   
 
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:  
Dhr. Bas Doedeijns, Woonzorgcentrum Eikendonk, 
Eikendonklaan 2, 5143 NG Waalwijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Kerst zangdienst op 24 december bij de 
Cantorij aan te sluiten. Het eerste uur van de 
Cantorij-repetitie wordt aan het oefenen van 
kerstliederen besteed. Aanstaande 
donderdagavond vindt de tweede open Cantorij-
repetitie plaats, in de Open Hof, om 20:00 uur.  

 
Agenda (van zondag 24 november tot en met 
zaterdag 30 november)  
Zondag   : Solid Friends, op de  
                                         zolder   van de Open Hof,  
                                         van  14:30-16:30uur  
Dinsdag:   : Geen Spirit en Esprit,in 
     verband met Solid  
                                                                 Friends. 
Woensdag    : Maandelijks avondgebed  
                                         in  het Koor van de kerk,  
                                         om  19.15 uur 
Donderdag  : Open Cantorijrepetitie  
                 20.00-21.00 uur in De  
                                         Open  Hof. 
Donderdag  : Open Cirkel, in de  
     bovenzaal van de kerk,  
                                         om   20:00 uur  
Vrijdag    : Viering Heilig avondmaal  
                                         in  Huize Antonius, om 
                                        16:00  uur  
 

Er is een P.R. gemaakt voor een drietal concerten 
onder de titel ‘Uurtje klassiek’ 
op de laatste zaterdag van de maand. Twee 
concerten zijn inmiddels succesvol verlopen. 
Het derde concert gaat op zaterdagmiddag 30 
november om 16.00 uur NIET door. 
Dit concert zou ingevuld worden door de jongeren 
van de eigen gemeente.  
O.a. door verhindering vindt het geen doorgang. 
Concertcommissie Catharijnekerk 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geloven in Spangen bestaat 15 jaar! 

Op zaterdag 30 november is iedereen van harte 

welkom tijdens het Zinspiratiefestival in Spangen. 

Voor wie het gemist heeft: er ligt Informatie op de 

tafel achterin de kerk. Aanmelden kan tot en met 

maandag a.s. via de website 

www.geloveninspangen.nl 

en bij Marian Schouten via 

schoutenmarian@gmail.com of 06-83707329. 

 
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 
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