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Vanmorgen worden de lampjes van de  

kindernevendienst aangestoken door Philip den 

Boer  

 

Ochtenddienst 10.00 uur.  

Voorganger  : Ds. F.W. Verbaas 

Ouderling van dienst : Huib de Waal 

Lector   : Hennie de Waal          

Organist  : Jan Nieuwkoop         

Lezingen   : Psalm 37: 1-11 en             

     Lucas 17: 1-6                

Zingen   : Psalm 86: 5,6   

   : Lied 916: 1,2,3 (Lied van 

de      Maand)    

   : Lied 912: 1,2,5,6 

   : Psalm 72, 1,2  -  6,7 

   : Lied 362: 1,2,3  

   : Lied 425 

Kinderen  : Kindernevendienst voor 

     basisschoolleerlingen tot 

en      met groep 6 en 10+ 

Middagdienst 17:00 uur. Open Deur Dienst 

mmv gospelkoor Barechja         

Voorganger  : Ds. F. W. Verbaas    

Ouderling van dienst : Huib de Waal              

Organist  : Jaco van de Werken      

Lezing   : Efeziërs 2: 11-22   

Zingen  : Psalm 122: 1,2,3                       

  :Barechja zingt: Hulp, Vrede  

   voor Jeruzalem en Kom volk  

   van de verrezen Heer!    

  : Lied 1010: 1,2,3,4    

              : Barechja zingt: Ik kniel bij  

    Golgotha en In deze stilte.    

  : Lied 705: 1,2,3,4    

  : Barechja zingt: Heilig, U bent  

    heilig en Vrede van God  

  : Barechja en gemeente:  

    Gebed om zegen  

                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectes ochtend- en middagdienst         

1   Kerk en Israël           

2.  Project nieuwe verwarming          

3.  Instandhouding van de eredienst 

Open Deur Dienst met gospelkoor Barechja        

De middagdienst van deze zondag  is een Open 

Deur Dienst waaraan Gospelkoor Barechja o.l.v. 

Wibo Hijink medewerking zal verlenen. Barechja is 

Hebreeuws voor Geprezen zij 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! 

Bloemengroet: De bloemen van deze zondag 

gaan als groet van de gemeente naar: Mw. A. 

Timmermans te Wijk en Aalburg), die weer thuis 

is na een operatie in het JBZ.     

Afgelopen woensdag is de moeder van Karina van 

de Werken en de schoonmoeder van onze cantor-

organist Jaco van de Werken overleden.    

Agenda (van zondag 6 oktober tot en met 

zaterdag 12 oktober)                

Zondag  : Open Deur Dienst om         

                17:00 uur    

Dinsdag : Spirit & Esprit, om 19:00 

Donderdag  : Welkom aan Tafel,                

         vanaf 17:00 uur in   De Schakel                                      

Zaterdag : Vertrek van     

    12 gemeenteleden naar  

    Taizé in Frankrijk. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Reis naar Taizé                    

Een groep van twaalf gemeenteleden en 

‘medepelgrims’ gaan een week op bezoek bij de 

interkerkelijke geloofsgemeenschap Taizé in 

Frankrijk. Zij vertrekken zaterdag 12 oktober en 

hopen op vrijdag 18 oktober weer thuis te komen. 

Ds. Verbaas maakt deel uit van de groep. Mocht u 

in deze periode pastorale bijstand nodig hebben, 

dan kunt u zich in verbinden stellen met ouderling 

Nel Rijneveld, tel 691981.   

Meewerken aan kerkdienst in gevangenis en/of 
huis van bewaring in Vught 
Er is gevraagd of we weer onze medewerking 
willen verlenen aan kerkdiensten in de 
Penitentiaire Inrichtingen in Vught. Dit door middel 
van zang en/of het bespelen van instrumenten. 
De diensten zijn op: 3 november 2019 en 
25 december 2019 (kerstmorgen) 
Er kunnen maximaal 10 personen per keer mee.  
Wil jij ook mee? Stuur dan een mailtje naar 
MarianBok@ziggo.nl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 
 
Herfst, winter in aantocht, tijd voor erwtensoep met 
worst! Soep van Ton! Nu al te bestellen in het 
kader van de komende Winterfair! Daarvoor 
gebruikt u de bestellijsten die achterin de kerk 
liggen. En eenmaal de soep in huis: lekker ervan 
smikkelen of in de diepvries. Hoe dan ook: met de 
soep van Ton steunt u het werk van uw kerk  
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