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De lampjes voor de kindernevendienst en 10+ club 

worden vanmorgen aangestoken door Noortje 

Vos. 

 
Ochtenddienst 10.00 uur 
Voorganger : Dr. A.F. Troost, Ermelo 
Ouderl.v.dienst : Anita Timmermans 

Lector  : Willy v.d. Laan 

Organist : Jaco v.d. Werken 

Lezingen  : Klaagliederen 3: 1-11 en 20-24 

  Johannes 14: 15-19 

Zingen  : Psalm 12: 1, 3, 5 

: Lied 695 

 : Lied 23c 

 : Lied 156: 1, 2, 3, 4 

 : Lied 885 

 : Lied 947 

 
Kinderen/tieners: Kindernevendienst voor basis- 
schoolleerlingen tot en met groep 6 en 10+ club. 
 
Collectes ochtend- en middagdienst 
1e : Roosevelthuis 
2e : Project nieuwe verwarming 
3e : Instandhouding van de eredienst 
 
Middagdienst 17.00 uur 

Voorganger : Ds. M.H. Vastenhout, Eethen 

Ouderl.v.dienst : Anita Timmermans 

Organist  : Ben de Rooij 
Lezing   : Jona 2 

Zingen  : Psalm 93 
  : Lied 680 

: Psalm 116:  1, 2 , 4, 8 

: Lied 836 

: Lied 117d 

: Lied 418 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan als groet van 

de gemeente naar Mw. Corrie van Berk – van 

der Steenhoven  te Heusden). 

 

Overleden 

Op zondag 26 mei is overleden de heer Hans 

Slagmolen, op 80-jarige leeftijd.   De uitvaart heeft 

gisteren, zaterdag 1 juni, plaatsgevonden. Tijdens 

de dienst op Hemelvaartsdag hebben we hem 

herdacht. 

 

 

Agenda (zondag 2 juni t/m zaterdag 8 juni) 
Woensdag  : Aannemingsavond belijdenis- 

  catechisanten, om 20.00 uur. in  
  de consistorie. 

Donderdag : Open Emmaüs koffiemorgen,  
  van 10.00 – 11.30, in de kerk. 
 

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. 
 

Geloofsbelijdenis op Eerste Pinksterdag 
Op Eerste Pinksterdag, zondag 9 juni, hopen de 

volgende gemeenteleden belijdenis te doen van 

hun geloof: Erna Bouman, Florian Fluit, Silvano 

Fluit, Timon Haverkamp, Nadine Roosenbrand 

en Tessa Vos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinksterontbijt in de Open Hof ten bate van 

Lebone Village 
Op 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! 
 
 
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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De 10 van Solidariteitskas. Alle brieven aan 
gemeenteleden zijn op hun plek gearriveerd. Heel 
veel gemeenteleden namen hun brief (brieven) 
mee van de tafel achterin de kerk (waarvoor 
dank!!) en de overgebleven brieven zijn bezorgd 
door vrijwilligers: Hans Wellner nam de vesting 
voor zijn rekening, Huib de Waal Oudheusden, 
Cees v.d. Water Herpt en Gerrit Muijen was zo 
vriendelijk Wijk en Aalburg te doen (Jan vd Mooren 
noemden we al voor Veen). Voor de 
kerkrentmeesters resteerde slechts Heesbeen. 
Alle distributeurs hartelijk dank. Nou hoeft u, lezer, 
alleen nog maar dat tientje over te maken. 

Commissie liturgie en kerkmuziek: 
Dat gevaar loop je natuurlijk altijd als je een 
jaarprogramma uitdeelt: wijzigingen. Tot nog toe 
viel het mee, maar deze maand ontkomen we er 
niet aan. Want we kondigden de medewerking aan 
van de Cantorij in de Belijdenisdienst met 
Pinksteren (09-06), maar dat gaat niet door (iets te 
druk programma). Maar deze dienst zal door haar 
speciale karakter zeker niet minder feestelijk zijn! 
De middagdienst van 16-06 wordt een ‘gewone’ 
dienst, want we zijn er niet in geslaagd tijdig een 
Gospel-koor te strikken voor deze middag. 
Inmiddels liggen er al goeie kontakten voor 
volgend jaar. De eerstvolgende bijzondere dienst 
is dan op 23-06 (middagdienst): Jeugddienst. 
 

 


