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Vanmorgen worden de lampjes van 

kindernevendienst aangestoken door Rens 

Rijneveld 

 

Ochtenddienst 10.00 uur  

Voorganger  : Ds. M.B .Nieuwkoop, 

Zwolle 

Ouderling van dienst : Nel Rijneveld                       

Lector   : Carin Zuidema                       

Organist  : Jan Nieuwkoop                

Lezingen   : Psalm 33: 12-22 en                                                                                                

                             Johannes 21: 1-14                                                  

Zingen   : Psalm 66: 1,6,7 

   : Lied 281  

   : Lied 320  

   : Lied 370  

   : Lied 654: 1     

   : Lied 644  

   : Lied 657  

Kinderen : Kindernevendienst voor 
basisschoolleerlingen tot 
en met groep 6.  
    

Middagdienst 15.00 uur: Aangepaste 

kerkdienst 

 Voorganger  : Ds. F.W. Verbaas      

Ouderling van dienst : Nel Rijneveld             

Organist   : Jan Nieuwkoop    

Trompetiste  : Nadieh Schouten  

Lector   : Jeroen van der Hek  

Lezingen  : Marcus 6: 6B-13           

Zingen   : Psalm 121: 1,2  -  3,4        

   : Je hoeft niet bang te zijn:

   1,2,3 (Opwekking voor 

   kinderen nr. 40)     

            : ‘k Stel mijn vertrouwen                                      

op de Heer mijn God         (Opwekking nr.42) 

      : 

Lied 912: 1,2,3,4        : 

Lied 913: 1,2,3,4    : 

Lied 416: 1,2,3,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectes ochtend- en middagdienst                    

1.   SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk)                  

2.  Plaatselijk kerkenwerk                                            

3.  Instandhouding van de eredienst 

Bloemengroet: De bloemen van deze zondag 

gaan als groet van de gemeente naar Henk en 

Annemieke Blijenberg te Wijk en Aalburg.  

Agenda (van zondag 26 mei tot en met zaterdag 1 

juni)                                                                     

Zondag  : Dienst voor mensen met een 

  beperking, aanvang 15:00 uur 

Woensdag : Maandelijks avondgebed, in de 

  kerk, aanvang 19:15 uur     

Woensdag : Bijbels Leerhuis over Genesis, in 

de  Open Hof, aanvang 20:00 uur   

Donderdag   : Hemelvaartsdag, kerkdienst om

  10:00 uur                           

Zaterdag : Uitje kidsclub, vertrek bij de kerk 

om  10:00 uur  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinksterontbijt in de Open Hof ten bate van 

Lebone Village.                                                          

Op de Eerste Pinksterdag is iedereen van harte 

welkom in De Open Hof voor een gezellig en 

smakelijk Pinksterontbijt, georganiseerd door onze 

jongeren die volgend jaar naar Zuid-Afrika hopen 

te reizen. De plaats van bestemming is Lebone 

Village, een warm huis voor kinderen die geen 

ouders meer hebben. De jongeren willen daar 

fruitbomen gaan planten die eerst gekocht moeten 

worden. De opbrengst van het Pinksterontbijt 

bestemmen ze voor dit mooie doel. Voor €5,00 

kunt u komen ontbijten en kinderen tot en met 8 

jaar betalen de helft. De aanvang van het ontbijt is 

8.30 uur en om 9.30 uur wordt het afgesloten, 

zodat we daarna mooi op tijd naar de 

Pinksterdienst kunnen! Aanmelden is natuurlijk wel 

belangrijk, dat kan via de intekenlijsten achterin de 

kerk, tot en met 5 juni. Van harte welkom en 

aanbevolen! 

Door de inzet van onze jongeren heeft de HVD 
dag €219,55 opgebracht voor Lebone Village. 
Allen die bijdroegen, hartelijk dank! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” 

en/of onze website. www.pgheusden.nl 
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