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Vanmorgen worden de lampjes van de 
kindernevendienst aangestoken door Femke van der 
Weegen 
 
Ochtenddienst 10:00 uur 
Voorganger : Ds. F.W. Verbaas   
Ouderling van  
dienst  : André Smits       
Organist : Jaco van de Werken      
Lector  : Jacomine van der Schans   
Lezingen : Openbaring 5: 1-14 en  
    Marcus 10: 13-16      
Zingen  : Psalm 33: 1,2 

 : Lied 286: 1, refrein, 2, refrein, 3, 
    refrein  (Lied van de Maand)  

 : Lied 405: 1,2,3 - 4     
 : Lied 870: 1 en 2 allen, 3 mannen,      
   4 vrouwen, 5 mannen, 6 vrouwen,     
   7 en 8 allen   
 : Lied 754: 1,2 
   Lied 838: 3,4  
 

Kinderen : Kindernevendienst voor basis- 
    schoolleerlingen  
 

 
Middagdienst 17:00 uur  
Voorganger : Ds. C. van Andel, Amsterdam  
Ouderling van  
dienst  : André Smits  
Organist  : Jaco van de Werken   
Lezingen : Daniël 1  
Zingen  : Lied 968: 1,5 

 : Psalm 111: 1,6 
  : Psalm 119: 4,14   
  : Verkondiging: ‘Durf een Daniël te 
    zijn!’  

 : Lied 313: 1,4 
 : Psalm 27:7 
 : Lied 416  
 

Collectes  
1. Noodhulp Sulawesi     
2. Noodhulp Sulawesi      
3. Instandhouding van de eredienst 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan als groet naar 
ouderling Nel Rijneveld (De Vlijt 73, 4261 MG Wijk 
en Aalburg) die afgelopen week een etmaal in het 
JBZ werd opgenomen. Ze is inmiddels weer thuis, 
waar ze hoopt te herstellen.  

 
Verkiezing nieuwe ambtsdrager (ouderling) op 
dinsdag 27 november 

In januari 2019 verloopt de ambtsperiode van 
(wijk)ouderling André Smits. Aangezien hij zich niet 
herkiesbaar stelt, zal er op dinsdag 27 november (zo 
nodig) een verkiezing worden georganiseerd om de 
vacature te vervullen. Tot en met maandag 19 
november kunnen namen van kandidaat-
ouderlingen worden ingediend bij de scriba van de 
kerkenraad, Huib de Waal. De kandidaten dienen te 
behoren tot de belijdende leden van de gemeente 
en voordrachten die door ten minste 10 belijdende 
leden zijn ondertekend, zijn verzekerd van plaatsing 
op de verkiezingslijst. Indien er sprake is van meer 
dan één geldige voordracht, zal de verkiezing op 
dinsdagavond 27 november doorgang vinden.  
 
Nieuwe plaats avondmaalstafel 
Vanaf zondag 14 oktober zal bij wijze van proef de 
avondmaalstafel niet op het koor, maar voor de trap 
van het koor worden geplaatst, naast de preekstoel. 
Aanleiding voor deze proef is de middagdienst, 
waarin de voorganger sinds een klein jaar ‘beneden’ 
blijft staan, terwijl de kerkgangers worden 
uitgenodigd om vooraan in de kerk te komen zitten. 
Zo wordt een wat intiemere sfeer nagestreefd. 
Wanneer de voorganger vanachter de tafel de dienst 
kan leiden, heeft hij meer ruimte om papieren en 
boeken neer te leggen, en het geheel biedt liturgisch 
gezien een mooier aanzicht. Omdat  
het geen doen is om iedere  
zondagmiddag met de zware  
avondmaalstafel te sjouwen,  
zal de tafel ook tijdens de  
ochtenddienst ‘beneden’  
staan. Na een maand wordt  
de nieuwe opstelling  
geëvalueerd.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte diaconie 
In tegenstelling tot wat in de Vigilate vermeld staat, 
is de diaconale collecte bestemd voor de noodhulp 
aan Sulawesi van Kerk in Actie. 
 
Het College en Sulawesi 
Bij hoge uitzondering heeft het College van 
Kerkrentmeesters besloten de tweede collecte te 
bestemmen voor Sulawesi, in aansluiting op de 
eerste diaconale collecte. 
Getuige de beelden en verslagen van de laatste tijd 
behoeft dit nog nauwelijks aanbeveling……. 
 

Inleveren kopij kerkblad Vigilate 

Tot en met dinsdag 16 oktober kan kopij worden 

ingeleverd voor het novembernummer van kerkblad 

Vigilate. 

 
Agenda (zondag 14 oktober tot en met zaterdag 

20 oktober) 

Dinsdag:  Geen Spirit/Esprit (i.v.m. 

   herfstvakantie)   

Dinsdag:  Kerkenraad   

Donderdag:      Open Emmaüs-  

   koffieochtend   

   in de kerk, van 10:00-11:30 

   uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
 
Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” 
en/of onze website 
www.hervormdegemeenteheusden.nl (of de mooie 
nieuwe website-in-aanbouw: www.pgheusden.nl)  
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