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Vanmorgen leest Sam van Loon het 

veertigdagentijdversje voor en dooft daarna het 

vijfde kaarsje van de menorah. 

 
Ochtenddienst 10.00 uur 
Voorganger : Ds. F. W. Verbaas 

Ouderl.v.dienst : Huib de Waal 

Lector  : Leo van der Laan 

Organist : Sander van Keulen 

Lezingen : 1 Korintiërs 1: 18-25 en 

  Lucas 23: 26-32 

Zingen  : Psalm 43: 1, 3 

  : Lied 610: 1, 2, 3, 4, 5 (lied v.d. 

mnd)   : Lied 975: 1, 3 

  : Lied 547: 1, 2, 3  -  4, 5, 6 

  : Lied 562: 1, 2, 3 

: Lied 835: 1, 2, 3 

 

Kinderen/tieners: Kindernevendienst voor basis- 
schoolleerlingen tot en met groep 6 en 10+ club. 
 
Collectes ochtend- en middagdienst 
1e :  HOE - Hulp aan christelijke gemeenten en 
       organisaties in Oost Europa 
2e :  Onderhoud kerkgebouw 
3e :  Instandhouding van de eredienst 
 
Middagdienst 17.00 uur 

Voorganger : Ds. L. van Wingerden, Den 

Bosch 

Ouderl.v.dienst : Huib de Waal 

Organist  : Jaco van de Werken 

Lezingen : Jesaja 43: 16-21 en 

  Johannes 8: 1-11 

Zingen  : Lied 276: 1, 2 

  : Psalm 121: 1, 2, 4 

  : Lied 838: 1, 4 

  : Lied 575: 1, 6 

  : Lied 340B 

  : Lied 416 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan deze week met een hartelijke 

felicitatie naar: Lotte en Roy, Melle en Veerle 

Brandenberg – van Wijngaaerden te 

Woudrichem) die op dinsdag 2 april werden 

verblijd met de geboorte van hun zoontje en 

broertje Diede Mathé Rabindranath. 

Agenda (zondag 7 t/m zaterdag 13 april) 
Dinsdag  : Belijdeniscatechisatie, om 19:30  

  uur 
Woensdag : Avond over geloofsopvoeding  

  peuters en kleuters in de Open  
  Hof, vanaf 19.45 uur 

Donderdag : Welkom aan Tafel, in buurthuis  
  De Schakel, vanaf 17:00 uur 

 
 

 

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. 
 

Voor de deelnemers van het Bijbels Leerhuis 

Op de tafel achter in de kerk ligt nog wat leesstof 

voor deelnemers van het Bijbels Leerhuis, om mee 

te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avonden voor ouders met jonge kinderen  

Komende woensdag is de eerste avond over 

geloofsopvoeding “Geloven en vieren met peuters 

en kleuters”. Alle (groot)ouders met kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 6 jaar zijn van harte welkom! De 

avonden zijn zo ingestoken dat er enerzijds ruimte 

is voor het uitwisselen van ervaringen (woensdag 

10 april), anderzijds krijg je handvatten mee zoals 

hoe praat je over rouw, wat vertel je wel of niet aan 

een kind en welke kinderbijbels kun je gebruiken 

(dinsdag 23 april). 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. Je kunt 

je nog tot vanavond aanmelden via 

nmluitwieler@hotmail.com, 06-23605843. 
 
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 
 
Solid friends Goes Africa: 14 april! 
Zoals u al weet is de jeugd van de Solid Friends 
van plan om in 2020 naar Zuid-Afrika te gaan, naar 
Lebone Village. Maar wat gaan we daar nu precies 
doen en hoe kunt u helpen? Dat gaan we 
uitgebreid vertellen in de ochtenddienst van 14 
april! Na de dienst van 14 april zorgen wij voor 
overheerlijke stukken taart bij de koffie en kunnen 
we al uw vragen beantwoorden! U kunt ons nu al 
concreet steunen door een zakje paaseitjes te  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kopen, planten te bestellen of een vrije gift te 
geven. Voor dit laatste zorgen we de 14e voor 
bussen waar u dit in kunt doen. Ook kunt u geld 
overmaken naar de diaconie: 
NL07RABO0121706605 o.v.v. Solid Friends Zuid-
Afrika. Al het geld gaat naar het project van de 
bomen. We hopen u in de ochtenddienst van 14 
april te zien! 
 
 
Plantenmarkt 2019 

20 april is het weer zo ver: de jaarlijkse 

plantenmarkt! De opbrengst gaat dit jaar naar 

Lebone Village, het dorpje waar de Solid friends in 

2020 naar toe gaan. U kunt die dag van 9.00 uur 

tot 13.00 uur verschillende planten kopen op het 

terrein van de kerk. Dit jaar kunt u ook al van 

tevoren planten bestellen via de bestellijsten die 

achterin de kerk liggen. Dan kunt u uw planten op 

20 april ophalen en betalen, ook dezelfde tijd. 

Hopelijk zien we u dan! 
 
 
Solid Friends gaat naar The Passion! 

Donderdag 18 april wordt The Passion weer 

uitgevoerd en uitgezonden op TV. Dit jaar is het in 

Dordrecht, daarom gaat Solid Friends er dit jaar 

naar toe. The Passion vertelt tijdens een groots en 

uniek muziekevenement over het lijden, sterven en 

de opstanding van Jezus. Bekende artiesten 

steken dit eeuwenoude verhaal in een nieuw jasje 

aan de hand van hedendaagse Nederlandse 

popnummers. We vertrekken rond 17.00 uur en 

zijn pas laat in de avond terug. Dus overleg met je 

ouders of je mee mag! Geef je op bij Nicolien 

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