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Vanmorgen leest Luna van den Boom het 
veertigdagentijdversje voor en dooft daarna het 
vierde kaarsje van de menora uit.   
 
Ochtenddienst 10.00 uur:  

Zondag Laetare! (Verheugt U!) 

Voorganger  : Da. L. Vos, Zwolle    

Ouderling van dienst : Anita de Hoop 

Lector   : Willy van der Laan 

Organist  : Jan Nieuwkoop          

Lezingen   : Genesis 4: 1-16 en  

                                          Lucas 15: 11-32                                    

                                                                      

Zingen   : Psalm 122                                                      

   : Lied 281: 1,2,3,4,5                                                                                                                                         

   : Lied 315: 1,2                                                      

   : Lied 981: 1,2,3  -  4,5               

                           : Lied 885                                    

   : Lied 834 

Kinderen : Kindernevendienst voor 

basisschoolleerlingen tot 

en met groep 6. 

 

Middagdienst 17.00 uur:          

Voorganger  : Ds. F. W. Verbaas     

Ouderling van dienst : Korrie Straasheijm                      

Organist   : Jan Nieuwkoop                  

Lezingen  : Genesis 7: 6-24 en 

                                                        8: 1 – 14. 

 Zingen   : Psalm 42: 1,2  -  3                                 

   : Lied 350: 1,2,3  -  4,5,7          

   : Lied 281       

   : Lied 704: 3   

   : Lied 542: 1,2,3,4    

Collectes ochtend- en middagdienst                        

1.  ZOA (noodhulp aan slachtoffers natuurrampen)      

2.  Project nieuwe verwarming            

3.  Instandhouding van de eredienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemengroet.                                                            

De bloemen gaan deze week met een hartelijke 

groet naar: Gijs en Betty Bouman, die dit weekend 

verhuizen naar de Putterstraat 38a, 5256 AN 

Heusden.  

Ziekte ouderenpastor Jaap Ooms.                      

Onze ouderenpastor Jaap Ooms (Buitenwaard 28, 

4261 MG Wijk en Aalburg), die rond de 

verjaardagen van onze 80-plussers bezoeken 

brengt, legt zijn taak om gezondheidsredenen 

vooralsnog neer. Hij is in afwachting van een 

ingrijpend operatie.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda (zondag 31 maart tot en met zaterdag 6 

april).            

Woensdag  : Belijdeniscatechisatie, 

om                                                              

  19:15 uur                       

Donderdag   : Emmaüskring in de  

   consistoriekamer, 

aanvang    12.30 uur. 

Voor de deelnemers van het Bijbels Leerhuis.     

Op de tafel achter in de kerk ligt nog wat leesstof 

voor deelnemers van het Bijbel leerhuis – om mee 

te nemen.  

Paasgroetenactie 2019.                                    

Vandaag is er gelegenheid om een hartelijke 

Paasgroet te schrijven aan een medemens die in 

de gevangenis verblijft. Zo’n teken van hoop doet 

goed! Welkom dus bij het bronpaneel om mee te 

schrijven! Meer info op 

www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. 

Uitnodiging voor twee avonden ‘Geloven en 

vieren met peuters en kleuters’.                            

Ter ondersteuning en bemoediging in de 

geloofsopvoeding van jonge kinderen worden er 

twee cursusavonden gehouden. Tijdens deze 

avonden denken we met elkaar na over de inhoud 

en de praktijk van het geloven met jonge kinderen. 

Eenvoudig gezegd: ‘Geloofsopvoeding, hoe doe je 

dat eigenlijk? Tijdens de eerste avond is er veel 

ruimte voor uitwisseling, de tweede avond gaat 

over de ontwikkeling van kinderen en hoe ga je om 

met rouw (sterven, scheiding). 

De avonden zijn op woensdag 10 en dinsdag 23 

april vanaf 19.45 uur in de Open Hof. De avonden 

vullen elkaar aan, maar ze kunnen ook afzonderlijk 

bezocht worden, mocht u op één van de data 

verhinderd zijn. De avonden zijn voor alle ouders 

en opvoeders (dus ook opa’s en oma’s zijn 

welkom) met kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. 

Voor meer informatie en om u aan te melden 

(graag vóór 5 april a.s.) kunt u contact opnemen 

met jeugdouderling Nicolien Luitwieler 

(nmluitwieler@hotmail.com, 06-23605843), of met 

dominee Frans Willem Verbaas 

(fw.verbaas@hetnet.nl, 0416-531663). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
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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