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Vanmorgen worden de lampjes van 
kindernevendienst aangestoken door Nadine 
Bouman 

 
Ochtenddienst 10:00 uur. Doopdienst 
Voorganger  : Ds. F.W. Verbaas 
Ouderling van dienst : Anita Timmermans 
Lector   : Jacomine van der 
Schans-de      Hoop   
Organist  : Jan Nieuwkoop 
Lezing    : Lucas 16:19-31 
Zingen   : Psalm 121:1,4   
   : Opwekking 717:1, refrein, 
2,      refrein (2x), Stil, mijn ziel 
     wees stil...    
   : Laat de kind’ren tot mij 
     komen... 
   : Lied 416:1,2 
   : Psalm 146:3,4,5 
   : Lied 314:1,2,3 
   : Psalm 149:2,3   
    
 
Kinderen : Kindernevendienst voor 
basisschoolleerlingen tot en met groep 6   
 
 
Middagdienst 17:00 uur.    
Voorganger  : Ds. B van der Linden,  
     Waalwijk 
Ouderling van dienst : Anita Timmermans 
Organist  : Jan Nieuwkoop   
Lezingen  : Jesaja 49:1-6 en  
     Handelingen 17:10-15  
Zingen   : Psalm 111:1,2,3  
   : Lied 139B:1  
   : Lied 802:1,4,5 (op 
melodie      van Israëlisch 
volkslied)   
   : Lied 305    
   : Lied 969   
   : Lied 342                                  
   : Lied 426  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectes ochtend- en middagdienst 
1   Stichting Tear (christelijke 
ontwikkelingsprojecten)  
2.  Onderhoud kerkgebouw 
3.  Instandhouding van de eredienst 

 
Dopelingen  
Vanmorgen hopen wij getuigen te zijn van de doop  
 
Bloemengroet:  
De bloemen van deze zondag gaan als groet van 
de gemeente naar: dhr N. Schreuders 
(Schmitzstraat 49, 4264  RB Veen)  
 
Namen indienen voor komende 
kerkenraadsvacatures 
Aan het eind van het kalenderjaar 2019 zijn een 
aantal ambtsdragers aftredend. Beschikbaar voor 
een nieuwe termijn en herkiesbaar zijn: diaken 
Coert van Dis, ouderling-kerkrentmeester Hans de 
Weerd en ouderling Anita de Hoop. 
Aftredend en NIET herkiesbaar zijn ouderling-
kerkrentmeester Thomas Rijneveld en de 
ouderlingen Nel Rijneveld, Dennis van Roosmalen, 
Anita Timmermans en jeugdouderling Nicolien 
Luitwieler.  
De kerkenraad nodigt stemgerechtigde 
gemeenteleden uit om schriftelijk en ondertekend 
aanbevelingen in te dienen van belijdende 
gemeenteleden die in aanmerking komen voor één 
van deze vacatures. Nominaties die zijn voorzien 
van minstens tien handtekeningen van belijdende 
gemeenteleden zijn verzekerd van een plaats op de 
verkiezingslijst. Uiterlijk zaterdag 19 oktober 
moeten deze namen zijn ontvangen door de scriba 
Huib de Waal, Rubensstraat 9, 5156 AK 
Oudheusden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open Deur Dienst met gospelkoor Barechja op 
zondag 6 oktober 
De middagdienst van volgende week zondag, 6 
oktober, is een Open Deur Dienst waaraan 
Gospelkoor Barechja medewerking zal verlenen. 
Barechja is Hebreeuws voor Geprezen is de Heer, 
en de meeste leden van Barechja zijn afkomstig uit 
het Land van Heusden en Altena. Het thema van 
de dienst is Leven in Vrede. De dienst begint 17:00 
uur. Na afloop is er koffie en thee. Iedereen van 
harte welkom! 

 
Agenda (van zondag 29 september tot en met 
zaterdag 5 oktober)  
Zondag   : Solid Friends, van 14:30 – 
     16:30 uur 
Dinsdag  : Geen Spirit & Esprit, om 
     19:00 uur  
Dinsdag   : Bijbelgespreksgroep, in 
de      Open Hof, om 20:00 uur  
Woensdag  : HVD-broodmaaltijd in de 
     Open Hof, vanaf 17:30 
uur  
 
Geloven in Spangen 
In drie auto’s vertrokken we met een gemixte groep 
Spangenaren naar Heusden, onderweg genietend van 
het mooie landschap. Eenmaal aangekomen bij de 
kerk werden we warm ontvangen en was er gezorgd 
voor koffie met iets lekkers. We voelden ons welkom. 
De dienst zelf in de prachtige, oude kerk maakte 
indruk: het ademt iets van boven. Het was anders dan 
we ‘gewend’ zijn, maar in het samen vieren, zingen, 
bidden en luisteren zijn we verbonden. Het speciaal 
voor ons uitgekozen ‘Ik zal er zijn’ van Sela werd 
gewaardeerd en uit volle borst meegezongen. Na de 
dienst begon het programma van de startzondag. In 
gesprek over hoe kerk een rol speelt in ons leven en 
hoe we dit kunnen delen met anderen. De mensen uit 
Spangen mengden zich onder de Heusdenaren en 
deden mee in de gesprekken. Mooi om als heel 
verschillende kerken samen te spreken over hoe we 
delen wat ons drijft. Daarna genoten we met elkaar 
van een heerlijke barbecue, waarna er verschillende 
workshops waren - zoals percussie, wandelen, 
schilderen, zingen en een speurtocht. Na de 
workshops was er weer een moment voor koffie en 
ontmoeting, waarna we terug zijn gegaan naar 
Spangen. 
Om één van de gemeenteleden uit Spangen te 
citeren: ‘Het was een prachtige dag, met een mooie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wandeling en hele lieve mensen’. We zijn dankbaar 
voor de ontmoeting en de hartelijkheid waarmee we 
ontvangen werden. 
Martijn de Jong 
(ouderling Geloven in Spangen) 

 
Cathedral Music: een concert in intieme sfeer 
Kamerkoor Canticum uit Hardinxveld-Giessendam 
geeft zaterdag 5 oktober in onze Catharijnekerk 
een concert met als thema ‘Cathedral Music’.  
Het koor, dat bestaat uit 25 enthousiaste leden 
bestaat, zingt deze avond onder leiding van dirigent 
Patrick van der Linden diverse a capella werken.  
Onder meer een aantal motetten van Palestrina, 
‘Lamentations of Jeremiah’ van Tallis en het 
grootse werk ‘Alpha and Omega’ van de  
hedendaagse componist MacMillan worden door de 
zangers uitgevoerd. 
Door de intieme setting belooft het een bijzondere 
avond te worden. Het concert begint om 20.00 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.canticumamicorum.nl. Tot 12 jaar gratis 
entree. Voorverkoop € 9,50 - bij de kerk € 12,50. 
De organisatie is in handen van de 
Concertcommissie van de Catharijnekerk Heusden. 
Iedereen van harte welkom! 
  

 
Kan je niet alles verstaan tijdens de kerkdienst? 
Problemen met horen? 
Lees het artikel hierover in zojuist verschenen 
Vigilate 
 
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.  
 

Voor meer informatie zie ons  
kerkblad “Vigilate” en/of  
onze website. 

http://www.canticumamicorum.nl/
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.theatredupave.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Accessible-aux-malentendants.png&imgrefurl=http://www.theatredupave.org/wordpress/event/propaganda-fantaisie-sovietique/accessible-aux-malentendants/&docid=cdtFWXlNAKBMbM&tbnid=4TJ5V8LQdpItJM:&vet=1&w=1122&h=1122&bih=731&biw=1600&ved=2ahUKEwionKmnqNrkAhXOYVAKHa32DXcQxiAoAXoECAEQFg&iact=c&ictx=1

