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Vanmorgen worden de lampjes van de 

kindernevendienst aangestoken door Luna van der 

Boom   

Ochtenddienst 10:00 uur, Eeuwigheidszondag – 
gedachtenis overleden gemeenteleden 
Voorganger : Ds. F. W. Verbaas   
Ouderling van  
dienst  : Dennis van Roosmalen 
Organist : Sander van Keulen  
Lector  : Leo van der Laan 
Lezingen : Psalm 119: 105-112 en Matteüs 

25: 1-13   
Zingen  : Psalm 91: 1,2 

: Lied 728: 1,2,3 
: Lied 913: 1,4   
: Lied 423: 1  
: Lied 286: 1  -  2,3 
: Lied 751: 1,2,3,4,5 
: 413: 3 
: 439: 1,2,4   
 

Kinderen : Kindernevendienst voor basis- 
    schoolleerlingen  
 
Middagdienst 17:00 uu,  Eeuwigheidszondag 
Voorganger : Ds. A.W.W  de Ruiter,  

Wijk en Aalburg   
Ouderling van  
dienst  : Dennis van Roosmalen  
Organist  : Jaco van de Werken  
Lezingen : Lucas 12: 8-21 en Jacobus 5: 7-8 
Verkondiging :  Vandaag vieren wij de     

Eeuwigheidszondag       
Zingen:  : Psalm 1: 1  -  2 

: Psalm 67: 1, 3 
: Lied 240: 1,5,6 
: Lied 835: 1,2,3,4  
: Psalm 89: 1 
: Lied 245: 1,3 
 

Collectes  
1. Werelddiakonaat 
2. Plaatselijk kerkenwerk 
3. Instandhouding van de eredienst 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eeuwigheidszondag: gedachtenis overleden 
gemeenteleden. 
Vandaag gedenken we aan het einde van de 

ochtenddienst vijf gemeenteleden die in het 

afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden. Het gaat 

om: Koos Okkers, Jenneke Millenaar-Timmermans, 

Otto Kastelijn, Helene van der Kevie-van der Weele 

en Hannie van der Velden.  

Heilig Avondmaal op Eerste Advent 
Volgende week, zondag 2 december, hopen we in 
de ochtenddienst de Adventstijd te openen met de 
viering van het Heilig Avondmaal.  
 
Afgelasting ambtsdragersverkiezing   
Omdat de kerkenraad tijdens haar vergadering 
zelfstandig een nieuwe ouderling kon verkiezen en 
benoemen (tijdens de afkondigingen zult u horen 
op wie de keuze gevallen is), gaat de geplande 
ambtsdragersverkiezing op dinsdagavond 27 
november niet door.    
 
Bloemengroet en attentie 
De bloemen van deze zondag gaan als groet van 
de gemeente naar Nicolien Luitwieler en Ronald 
Schippers (Maasdijk 25, 5317 KP Nederhemert), 
die afgelopen donderdag de vader van Nicolien 
hebben begraven.  
 
Overleden  
Op maandag 19 november is mevr. Johanna 
Cornelia (Hannie) van der Velden 
(Wilhelminastraat 37, 4261 XA Veen) overleden, op 
81-jarige leeftijd. Gisteren, op zaterdag 24 
november, is zij na een huisdienst in familiekring 
begraven. Hannie van der Velden laat met name 
Annette van der Velden achter, die  
zowel haar haar nicht, buurvrouw  
en mantelzorgster was 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda (zondag 25 november tot en met 

zaterdag 1 december) 

Zondag:  Solid Friends, om 14:30 

uur in de Open Hof  

Dinsdag: Géén Spirit/Esprit (ivm 

Solid Friends)     

Woensdag: Maandelijks avondgebed in 

het koor van de kerk, 

aanvang 19:15 uur 

Woensdag: Terugkomavond 

Bijbelleesproject groep A, 

om 20:00 uur 

Donderdag Open Emmaëus 

Koffiemorgen in de 

consistorie, vanaf 10:00 

uur  

Donderdag:  Terugkomavond 

Bijbelleesproject groep B, 

om 20:00 uur 

Vrijdag:  Avondmaalsviering in 

Huize Antonius, om 16:00 

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.pgheusden.nl , waar u ook 
de tekst van deze zondagsbrief kunt vinden.  
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