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De lampjes voor de kindernevendienst en 10plus 
worden vandaag aangestoken door Carlijn Vos  
 
Ochtenddienst 10:00 uur. Afscheid en  
(her)bevestiging ambtsdragers en 
 ouderenpastor(es). 
Voorganger : Ds. F. W. Verbaas 
Ouderling van  
dienst  : Ronald Schippers 
Organist : Jaco van de Werken 
Lector  : Carin Zuidema 
Lezing  : Matteüs 4: 12-22  
Zingen  : Psalm 66: 1,5 

: Lied 137A: 1,2,3,4 
 (Lied van de maand) 
: Lied 840: 1,2 
: Lied 531: 1,2,3  
: Psalm 90: 8 
: Lied 363: 1 
: Lied 415: 2 
: Lied 345: 1,3 
 

Kinderen : Kindernevendienst voor basis- 
    schoolleerlingen tot en met groep 
6  
                            en 10+club 
 
Middagdienst 17:00 uur  Interkerkelijke  
gebedsdienst voor  de eenheid van de 
christenen 
 
Koor  : M.m.v. Vocaal Ensemble Voxtet  
                            uit Amersfoort;  

  de liederen die Voxtet zingt  
  staan afgedrukt in een   
    liturgieboekje. 

Voorgangers : diaken A. Soeterboek, mw. H. de    
                            Kruijf, ds. F. W. Verbaas   
Ouderling van  
dienst  : Ronald Schippers 
Organist : Jaco van de Werken 
Lezing  : Handelingen 27: 18-28:10   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen  : Lied 352: 1,5,6,7 
  : Psalm 107: 10 allen,  
                            1 vrouwen, 12 allen,  
                           13 mannen, 15 allen   

: Lied 993: 1,2,3,4,5,6,7 
: Lied 416: 1,2,3,4  

Collectes  
1. Red een kind 
2. Onderhoud kerkgebouw  
3. Instandhouding van de eredienst 

 
Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers en 
ouderenpastor(es) 
 
In de ochtenddienst leggen Nel Rijneveld, Thomas 
Rijneveld, Dennis van Roosmalen en Anita 
Timmermans het ambt van ouderling neer.  
Diaken Coert van Dis, ouderling Anita de Hoop en 
ouderling-kerkrentmeester Hans de Weerd 
verlengen hun ambtsperiode.  
Wilco Honcoop zal worden bevestigd als 
jeugdouderling en Ernst van der Schans zal 
worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.  
 
Ook nemen wij vanmorgen afscheid van 
ouderenpastor Jaap Ooms en wordt het team 
gemeenteleden gepresenteerd dat hem zal 
opvolgen: Hannie Branderhorst, Ada Nederlof, 
Hans Oostdijck en Dick Spek.       
 
Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan als groet van 
de gemeente naar dhr. Jaap Ooms te Wijk en 
Aalburg die vandaag zijn taak als ouderenpastor 
neerlegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 2 februari doopdienst  
In de ochtenddienst van zondag  februari zal 
worden gedoopt: Nick Franklin Jerone Vos, zoon 
van Tessa en Ken Vos en broertje van Livy en 
Nino te Veen), die op 29 december 2019 werd 
geboren.  
 

 

 
Onder het motto ‘Mijn Kerk verbindt’ gaat 
Kerkbalans weer van start. Behalve voor Veen (die 
brengt Jan van der Mooren rond) en Heusden 
(Hans Wellner gaat alles aan huis be-zorgen) 
liggen alle enveloppen op plaatsnaam ‘onder het 
orgel’. Wilt u  uw enveloppe meenemen ? En 
misschien neemt u die van de buren mee; of van 
de hele straat? 
 
Een nieuwtje: u hebt nu de mogelijkheid om via 
onze website uw vrijwillige bijdrage toe te zeggen 
via de website: (www.pgheusden.nl/kerkbalans)  
en eventueel direct via iDeal te betalen. Ideaal! 
 
U kunt het ons wat makkelijker maken: als u op de 
klassieke wijze uw toezeggingsstrookje wil 
gebruiken, breng dat ingevulde exemplaar (in het 
kleine envelopje) dan mee naar de kerk volgende 
week: daar wordt uw strookje in ontvangst 
genomen door de kerkrentmeesters. Die hoeven 
dan niet meer bij u langs te komen om uw 
toezegging op te halen.  Helpt u mee? 
 
Zuid Afrikaanse maaltijd. 
Georganiseerd door de ZWO-commissie  
voor het project Lebone Village. 
Vrijdag 7 februari in de Open Hof.  
Verdere gegevens zie Vigilate.  
Opgeven via de intekenlijsten  
achterin de kerk of via de  
mail: hartgershannelore@hotmail.com   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda (van zondag 26 januari tot en met 
zaterdag 1 februari)    
Zondag  : Solid Friends, om  

14:30 uur in de 
Open Hof    

Dinsdag : Geen Spirit in 
verband met Solid 
Friends.  

Woensdag:  : Maandelijks 
avondgebed, om 
19:15 uur in de 
kerk 

Woensdag:  : Leerhuis over 
Augustinus, om 
20:00 uur, in de 
consistorie 

Donderdag: : Open cirkel, om 
20:00 uur in de 
bovenzaal van de 
kerk  

 
 
Kopij zondagsbrief inleveren voor 
donderdagavond 22:00 uur                    
Kopij voor de zondagsbrief  kan worden ingeleverd 
tot donderdagavond 22:00 via: 
zondagsbriefheusden@gmail.com 
 
 
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.  
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