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Vanmorgen worden de lampjes van de kinder-
nevendienst aangestoken door Sem Rijneveld 
 
Ochtenddienst 10.00 uur 
Voorganger : Ds. J. Meertens 
Ouderling van  
dienst  : Huib de Waal 
Organist : Jan Nieuwkoop 
Lector  : Ellen Jansen 
Lezing : 1 Petrus 2 
Zingen  : Psalm 63: 1, 2 

: Psalm 97: 6 
: Lied 316: 1, 4 
: Psalm 34: 1, 4, 9 
: Lied 342 
: Lied 704 

Kinderen : Kindernevendienst basisschool-    
     leerlingen en 10+ club 
 
Middagdienst 17.00 uur  
Voorganger : Ds. L. van Wingerden 
Ouderling van  
dienst  : Huib de Waal 
Organist : Jaco van de Werken 
Lezingen : Spreuken 4: 1 - 9 en  

  Marcus 10: 17 - 31 
Zingen  : Lied 273: 1, 2, 3 
  : Psalm 95: 1, 2 
  : Lied 313: 1, 3, 5 
  : Lied 912: 1, 2, 3, 6 
  : Lied 340b 
  : Lied 315 
 
Collectes  
1. Plaatselijk diaconaat  
2. Onderhoud kerkgebouw 
3. Instandhouding van de eredienst 
 
Bloemengroet en attentie 
De bloemen van deze zondag gaan als groet naar 
Mevr. Trudy van Beers te Heusden. Tevens een 
presentje voor Melle Brandenburg in Woudrichem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 28 oktober weer Solid Friends  
Komende zondagmiddag (28 okt) is er weer Solid 
Friends. Alle middelbare scholieren zijn welkom!  
Het wordt weer een toffe middag met elkaar, vol 
gezelligheid, spel en discussie. Daar wil je bij zijn!  
We beginnen om 14.30 uur op de jeugdzolder van de 
Open Hof. 

Solid friends: Ga je mee op reis in 2021? 
Vind je het belangrijk om iets bij te dragen voor de 
wereld om je heen? Iets doen voor een ander? En 
zelf daar ook rijker van te worden? Vrijwilligerswerk 
(in het buitenland) verbreedt je horizon. Je maakt 
nieuwe vrienden, ontdekt andere culturen en verlegt 
grenzen. Een ander dienen verandert alles!  
Ga mee op werkvakantie in de meivakantie van 
2021! Waar de reis naar toe gaat kun je zelf over 
mee 
beslissen als je aansluit bij dit initiatief. Kom dan 
komende vrijdag 26 oktober a.s. naar de jeugdzolder 
van de Open Hof. De stichting Gainhelpt presenteert 
verschillende projecten dichtbij en verder weg. Kom 
je ook? Iedereen die in het schooljaar 2020/2021 16 
jaar of ouder is kan mee. De avond start om 20 uur!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mogelijkheid tot voordracht namen nieuwe 
ambtsdrager (ouderling) 
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 voordrach-
ten die door ten minste tien 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 dinsdag-
avond 27 november doorgang vinden.   
 
 
Agenda (zondag 21 oktober t/m 27 oktober) 
Dinsdag: Spirit en Esprit om 19:00 uur 
Vrijdag: Solid Friends om 20:00 uur in de Open Hof 
 
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 of, bij mooi weer, in de kerktuin 
 
Kopij zondagsbrief 
De kopij voor de zondagsbrief kan worden inge- 
leverd tot donderdagavond 22:00 uur via: 
zondagsbriefheusden@gmail.com.  
 

Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” en/of 

onze website www.pgheusden.nl 

(onze mooie nieuwe website-in-aanbouw) 
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