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Vanmorgen wordt de tweede adventskaars 

aangestoken door Sil van Loon en Job van Loon 

leest het bijbehorende versje voor.    

 
Ochtenddienst 10.00 uur, Lessons and Carols, 
mmv de Cantorij 
De ochtenddienst is een dienst in Engelse 

adventsstijl, waaraan de Cantorij medewerking 

verleent. De liturgie van deze Lessons and Carols 

zal 

bestaan uit een afwisseling van liederen, lezingen 

en gebeden. 

Voorganger : Ds. F.W. Verbaas 

Ouderl.v.dienst : Dennis van Roosmalen 

Lector  : Jacomine van der Schans   

Organisten : Zeger Scherff en Jaco v.d. 

Werken 

De Cantorij : o.l.v. Jaco van de Werken 

Lezingen en liederen (of Lessons and Carols): 
: Wij zoeken hier uw aangezicht 1, 2, 3, 4 Cantorij, 
  5 en 6 allen 
: Lied 423: 1, 2 

: Jesaja 9: 1-6  

: Mensenvolk dat nog moet wonen 1, 2 cantorij, 

  3 en 4 allen, 5 cantorij, 6 allen  

: Jesaja 40: 1-11 

: Heel de aarde 1, 2 cantorij, 4 allen 

: Jeremia 31: 31-34 

: Hoor hoe een held’re stem weerklinkt 1, 2 

cantorij, 

  5 allen 

: Micha 4: 1-8 

: Lied 1009: 1, 2, 3 

: Jesaja 35: 1-5  

: Al wie dolend in het donker,  1, 2 Cantorij, 4 allen 

: Maleachi 3: 1-5  

: Toen hemels licht op aarde kwam 1, 2 cantorij,  

  3 allen, 4 cantorij, 5 allen, 6 cantorij 

: Marcus 1: 1-9 

: De doper staat aan de rivier 1 mannen Cantorij,  

  2 vrouwen Cantorij, 3 allen, 4 cantorij, 6 allen 

: Romeinen 8: 28-39 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Gij die de vriend van mensen zijt 1, 2 Cantorij,  

  3 allen 

: Lucas 1: 26-35 en 38 

: Op aarde plant het kwaad zich voort  1, 2 cantorij, 

  5 en 7 allen 

: Lied 433: 1, 2, 3, 4, 5 

 
Kinderen/tieners: Kindernevendienst voor basis- 
schoolleerlingen tot en met groep zes. 
 
Collectes ochtend- en middagdienst 
1e : ZWO-project (Lebone Village) 
2e : Onderhoud beeld & geluid 
3e : Instandhouding van de eredienst 
 
Middagdienst 17.00 uur 

Voorganger : Ds. J. Meertens, Rhenen 

Ouderl.v.dienst : Dennis van Roosmalen 

Organist  : Sander van Keulen 

Lezing    : Openbaring 21: 9 - 22:5 

Zingen  : Psalm 19: 1, 2  -  3, 6 

  : Lied 746: 1, 4, 5, 6, 7 

  : Psalm 48: 3, 4 

  : Lied 246B: 1, 3, 5, 7 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan als hartelijke 

groet van de gemeente naar: Jolanda 

Groeneveld - Mans te Veen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda (zondag 8 t/m zaterdag 14 december) 
Dinsdag  : Spirit en Esprit, om 19.00 uur. 
Woensdag : Consistorievergadering, om 
                           20.00  uur, in de consistorie. 
Donderdag : Welkom-Aan-Tafel Kerstdiner,  
                            vanaf   17.00 uur, in buurthuis  
                             De Schakel   te Oudheusden. 
Vrijdag  : Kerstconcert van de Jostiband, 
    aanvang 19.00 en 20.45 uur, in  
                             de kerk. 
Vrijdag en zaterdag staat onze gemeente met 
een stand op de Kerstmarkt in de  vesting. 
 
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 www.pgheusden.nl 
 
Kerstconcert Jostiband op vrijdag 13 december 

Aanstaande vrijdag, 13 december, geeft de 

bekende Jostiband liefst tweemaal een 

Kerstconcert in de Catharijnekerk. Beide concerten 

duren ruim drie kwartier. Het eerste concert begint 

om 19:00 uur, het tweede om 20:45 uur. Kaarten à 

€5,- kunt u bestellen via 

http://bit.ly/kerstmetjostiband. Op vrijdagavond 

kunt u ook bij de kerk nog kaarten kopen, maar er 

zijn inmiddels al bijna 550 toegangsbewijzen de 

deur uit! Houdt u er rekening mee dat, in 

verband met de te verwachten drukte en 

veiligheid, het vrijdagavond helaas niet 

mogelijk zal zijn te parkeren in de kerktuin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De PG Heusden op de Kerstmarkt / Christmas 

shopping in de vesting / Open Kerk 

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 december zal onze 

gemeente een stand bemensen op de Kerstmarkt 

van Heusden vesting. 

De jeugd van Solid Friends zal warme chocomel, 

worstenbroodjes en bisschopswijn verkopen; de 

opbrengst gaat naar Lebone Village. De ZWO gaat 

streekproducten verkopen. We nodigen bezoekers 

uit voor het Kerstconcert van de Jostiband en 

geven informatie over onze andere Kerstvieringen. 

Ten slotte worden er op zaterdag op straat 

kaarsjes uitgedeeld, die aangestoken kunnen 

worden in de van 13:30 – 17:30 uur geopende 

Catharijnekerk. Kom langs en doe mee! 

 

Namen voor nieuwe ouderlingen 

Er zijn nog drie openstaande vacatures voor het 

ambt van ouderling. Namen van verkiesbare 

kandidaten kunnen tot en met zaterdag 14 

december, door belijdende gemeenteleden, 

schriftelijk en ondertekend, worden ingediend bij 

scriba Huib de Waal.  

 

WINTERFAIR 

Jaja, die geweldige WinterFair die we net achter 

de rug hebben… Hoe kunnen we alle dames (en 

een enkele heer) bedanken voor de enorme 

inspanningen die zij ook dit jaar weer hebben 

verricht. Alle voorbereidingen, alle stukjes 

opmaken, alles klaarzetten, alles verkopen, 

aanprijzen. Soep en aardappels, kroketten en fruit, 

kerststukjes en brocante, teveel om op te noemen. 

En dat alles leidend naar weer een hogere 

opbrengst dan het jaar ervoor: de teller stopte pas 

op € 7.782,30. Ongelooflijk toch? Ook langs deze 

weg: Dank, dank, dank aan ALLE betrokkenen.  

 

 

http://bit.ly/kerstmetjostiband

