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Vanmorgen wordt de derde adventskaars 

aangestoken door David den Boer en het 

adventsgedichtje wordt voorgelezen door Philip 

den Boer.  

Ochtenddienst 10:00 uur 
Voorganger : Dhr. A. Brinkman, Lunteren 
Ouderling van  
dienst  : Anita de Hoop 
Organist : Jan Nieuwkoop 
Lector  : Huib de Waal 
Lezingen : Sefanja 3:14-20 en Lucas 3:7-18   
Zingen  : Lied 130C:1,2-3,4 
  : Lied 833 (tweemaal gezongen)    
  : Lied 879:1,2,3 (beginnen met  
    refrein)   
  : Lied 948:1,2,3     
  : Lied 441:1.6.10 
  : Lied 444:1,2,3,4,5  

 
Kinderen   Kindernevendienst voor basis- 
    schoolleerlingen en 10+club 
 
 
Middagdienst 17:00 uur   
Voorganger : Ds. F. W. Verbaas 
Ouderling van  
dienst  : Anita de Hoop 
Organist  : Sander van Keulen   
Lezing  : Openbaring 12   
Zingen:  : Psalm 72:1,2    
  : Lied 833 (tweemaal gezongen)   
  : Lied 466: 1,2-5,6    
  : Lied 462: 1,2,3,4,5,6  
  : Psalm 145:6   
  : Lied 440:1,4 

 
 

Collectes  
1. Plaatselijk diakonaat 
2. Beheer en onderhoud orgel  
3. Instandhouding van de eredienst 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan als groet van 
de gemeente naar dhr. en mw. Verheij-van 
Drongelen (Everardus van Goghstraat 32, 5156 
CC Oudheusden), die op dinsdag 18 december 
hun zestigste huwelijksdag hopen te beleven.  
 
 

Agenda (zondag 16 december tot en met 

zaterdag 22 december) 

Dinsdag:  Spirit/Esprit, om 19:00 uur     

Dinsdag:   Kerkenraad    

Woensdag:  Kerstmiddag HVD, in de 

   Open Hof, vanaf 14:30 uur  

Woensdag:  Belijdeniscatechisatie, om 

   19:30 uur   

Donderdag:   Open Emmaüs-  

   kerstochtend, in de kerk, 

van    10:00 – 11:30 uur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solidariteitskas 2018 
Per email zijn er al heel veel verstuurd, maar 
aangezien we lang niet van iedereen een email 
adres hebben (stuur uw mailadres even naar 
info@pgheusden...) moeten er nog heel veel 
brieven de deur uit met het verzoek het beroemde 
‘tientje’ over te maken voor de Solidariteitskas. 
Misschien hebt u ’t al gezien bij het binnenkomen: 
op de tafels liggen stapels brieven, alfabetisch 
gerangschikt op woonplaats en daarna alfabetisch 
op straatnaam. Een vriendelijk verzoek: check 
even of uw brief er ook tussen zit, en wellicht 
die van uw partner, kind(eren)…. Neem uw brief 
mee, en als u ’t ziet zitten: neem ‘heel uw 
straat’ mee of misschien denkt u: ik neem heel 
de wijk mee, heel het dorp, en ik breng alles 
rond…. U begrijpt dat u daarmee het College van 
Kerkrentmeesters veel werk uit handen neemt…!! 
Alvast bedankt!! Nog  één verzoek: wilt u zo 
vriendelijk zijn ‘uw tientje(s)’  zo snel mogelijk over 
te maken?  U helpt zowel de landelijke als de 
plaatselijke kerk daarmee. 
 
10plus en Solid Friends in de Kerstvakantie 
Op woensdag 2 januari is het jaarlijkse uitje in de 
kerstvakantie voor 10plus en Solid Friends!  
We gaan sowieso weer BBQ’n, of het nu regent of 

vriest die BBQ gaat aan. Daarna gaan we iets heel 

tofs doen met beide groepen…wat? dat hoor je 

dan (en misschien al eerder, dus houd je mail of 

app in de gaten!) We zien elkaar op 2 januari om 

17.00 uur in de Open Hof! Tot dan!  

 
Solid Friends werkvakantie projectpresentatie 
Alle oudere Solid Friendsgabbers worden op 
diezelfde woensdag 2 januari een uurtje eerder 
verwacht, om 16.00 uur in de Open Hof. Dan komt 
‘Stichting Lebonevillage’ hun project presenteren 
zodat we een goede vergelijking kunnen maken 
tussen twee projecten. De laatste keer hebben we 
met de aanwezige jongeren besproken dat de 
zomervakantie van 2020 een betere periode is om 
te gaan. Iedereen die dan 15 jaar of ouder is, kan 
aansluiten. Als je dat een super leuk idee vindt, 
maar ook nog twijfels hebt, stuur dan een berichtje 
naar Nicolien (nmluitwieler@hotmail.com/ 
0623605843).  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij januarinummer Vigilate. 

Kopij voor het januarinummer van ons kerkblad 
Vigilate kan worden ingeleverd tot en met dinsdag 

18 december. 

 

 

Kopij zondagsbrief inleveren voor 

donderdagavond 22:00 uur                    

Kopij voor de zondagsbrief kan worden ingeleverd 

tot donderdagavond 22:00 uur 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.pgheusden.nl, waar u ook 
de tekst van deze zondagsbrief kunt vinden.  
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