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Vanmorgen worden de lampjes van de 
kindernevendienst aangestoken door Barend van de 
Boogaard. 
 
Ochtenddienst 10.00 uur, Israëlzondag 
Voorganger : Ds. F.W. Verbaas 
Ouderl.v.dienst : Korrie Straasheijm 
Organist : Jan Nieuwkoop 
Lector  : Hennie de Waal 
Lezingen : Maleachi 2: 13-16 en 

  Marcus 10: 1-16 
Zingen  : Psalm 149: 1, 2 
  : Lied 286: 1, refrein, 3, refrein 

  (Lied van de Maand) 
: Lied 313: 1 
: Psalm 128: 1, 2, 3 
: Lied 339A 
: Lied 993: 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 
  4 mannen, 5 vrouwen, 6 mannen, 
  7 allen 
: Lied 838: 3, 4 
 

Kinderen/tieners: Kindernevendienst voor basis- 
schoolleerlingen en 10+ club. 
 
Collectes ochtend- en middagdienst 
1e :  Kerk en Israël 
2e :  Verwarming kerk   
3e :  Instandhouding van de eredienst 
 
Middagdienst 17.00 uur 
Voorganger : Ds. F.W. Verbaas 
Ouderl.v.dienst : Korrie Straasheijm 
Organist  : Sander van Keulen 
Lezingen : Ezechiël 37: 1-14 en 

  Galaten 5: 13-23 
Zingen  : Psalm 74: 1, 2, 6  -  13, 14 
  : Lied 610: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
  : Lied 675: 1 
  : Psalm 78: 1, 2, 24 
  : Lied 412: 3 
  : Lied 146C: 1, 7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet  

De bloemen van deze zondag gaan als groet naar: 
ds. Hans Jansen, Wittebroodstraat 17, 5256 EG 
Heusden (i.v.m. Israëlzondag: ds. Jansen heeft zich 
als christelijke theoloog jarenlang intensief 
beziggehouden met de verhouding tussen de kerk en 
het joodse volk.). 
 
Agenda (zondag 7 t/m zaterdag 13 oktober) 
Dinsdag  : Spirit en Esprit, om 19.00 uur. 
Woensdag : Broodmaaltijd HVD, vanaf 17.30  

  uur. 
Donderdag : Welkom aan Tafel, in De  

  Schakel, vanaf 17.00 uur. 
Vrijdag  : Huwelijksdienst Eveline  

  Hereijgers en Martijn Burmanje,  
  aanvang 19:00 uur. 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Ook deze Zondagsbrief wordt 

OUD PAPIER 

En is veel waard! De totale waarde van OUD PAPIER 

dat voor onze gemeente werd opgehaald bedroeg 

vorig jaar maar liefst 6100 euro!!! Een meer dan 

welkome aanvulling op de inkomsten van onze 

gemeente!!! 

Maar die inkomstenbron gaat opdrogen ☹ 

Waarom? Er is een tekort aan vrijwilligers! En dan 

komt de situatie in zicht dat Henriette Besemer het 

rooster niet meer krijgt ingevuld, en dan halen we 

geen OUD PAPIER meer op… 

Willen we dat? Natuurlijk niet! Daarom krijg je nu de 

kans om je als vrijwilliger op te geven: een of twee 

keer per jaar ben je dan aan de beurt om in een 

team dat papier in de vrachtwagen te mikken.  

Jong en oud: maak je gemeente blij, maak Henriette 

blij: mail naar fam_besemer@versatel.nl  

en meld je aan! 

Doe niet flauw, maar doe ’t NOU! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij zondagsbrief inleveren voor donderdag-
avond 22:00 uur 
Kopij voor de zondagsbrief kan worden ingeleverd tot 
donderdagavond 22:00 uur via: 
zondagsbriefheusden@gmail.com.  
 
Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” en/of 
onze website www.hervormdegemeenteheusden.nl 
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