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Vanmorgen is er geen kindernevendienst! 
 
Ochtenddienst 10.00 uur 
Voorganger : Ds. F.W. Verbaas 
Ouderl.v.dienst : Hennie Spek 
Organist : Sander van Keulen 
Lector  : Willy van der Laan 
Lezing  : Matteüs 22: 1-14 
Zingen  : Psalm 130: 3, 4 
  : Lied 713: 1, 2 - 5 
  : Lied 213: 1 en 3 zingen, 4 
spreken, 

  5 zingen 
: Lied 1009: 1, 3 

 
Collectes (gehouden bij het verlaten van de kerk) 
1e : Werelddiakonaat 
2e : Onderhoud kerkgebouw 
3e : Instandhouding van de eredienst 
 
Middagdienst 17.00 uur 
(In verband met aangescherpte corona-
beperkingen is het geplande optreden van 
gospelkoor Joy! in de middagdienst helaas 
afgezegd.) 
Voorganger : Ds. F.W. Verbaas 
Ouderl.v.dienst : Hennie Spek 
Organist : Jaco van de Werken 
Lezingen : Deuteronomium 5: 13-15 

  2 Tessalonicenzen 3: 1-16 
Zingen  : Psalm 90: 1, 6  - 8 
  : Lied 823: 1, 5 
  : Lied 756: 1 en 2 zingen, 4 en 5  

  spreken, 5, 6 en 7 zingen 
: Psalm 136: 1, 2 
: Lied 653: 1, 7 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan deze zondag als groet van de 
gemeente naar: Mevr. Bep Heuer - Timmermans 
te Oudheusden, die onlangs opgenomen is 
geweest in het JBZ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda (zondag 11 tot en met zaterdag 17 okt.) 
Dinsdag : : Spirit, om 19:00 uur 
Woensdag : Open Kerk van 14:00 – 16:00 uur 
Zaterdag : Open Kerk van 14:00 – 16:00 uur 
 
Ochtend- en middagdiensten in coronatijd 

Vanaf deze zondag kunnen, in verband met de 
coronabeperkingen, 30 kerkgangers worden 
toegelaten in zowel de ochtend- als de 
middagdienst. U wordt verzocht zich aan te 
melden bij onze scriba Huib de Waal per e-mail 
(scriba@pgheusden.nl) of telefoon: 0416-662568 
of 06-22458240. Ook wordt u verzocht om (alleen) 
tijdens het lopen in de kerk een mondkapje te 
dragen (niet op uw zitplaats dus). Nadere 
informatie over de coronamaatregelen in onze 
gemeente is te vinden in de Gemeentebrief, die 
deze week naast de Zondagsbrief verschijnt. 
 

DE PLUIM VAN DE WEEK 
Ja, die Pluim kan nu maar naar 1 persoon! Een 
trouwe bezoekster van onze erediensten, een 
harde werker aan financiele zaken van de kerk. 
Moet momenteel ‘veel ballen in de lucht houden’ 
(kerk, zaak, thuis, familie etc.). Daarom, met pijn in 
haar hart, heeft ze gemeend haar werkzaamheden 
als ‘kerkelijk ontvanger’ neer te moeten leggen. 
Wij, kerkrentmeesters, vinden dat vreselijk jammer, 
nemen ‘node’ afscheid van haar, maar respecteren 
haar besluit. Wij zijn haar enorm veel dank 
verschuldigd, ze heeft altijd met een opgewekt 
gemoed haar taken op zich genomen, nauwgezet 
en precies. We laten haar niet zomaar vertrekken 
natuurlijk, maar voor deze week gaat de dik-
verdiende Pluim van de Week naar Angela 
Schreuders . 
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2e LOCKDOWN? DAN 2e MONEY-UP 

Beetje een flauw grapje natuurlijk, maar de 

bedoeling is minder flauw…. Door de helse 

corona  heeft uw kerk beduidend minder 

inkomsten dit jaar. En dat maken we niet meer 

goed. Maar desondanks, of misschien wel juist 

daarom, nog een keer een sterk appèl op u: laat 

uw kerk niet in de steek! Ga er ‘ns een keer 

voor zitten om een ruim bedrag over te maken. 

En bedenk dan: mijn kerk kan alleen die dingen 

doen die ze moet doen, als ik er ook mijn 

schouders onder zet! Met vrijwilligerswerk, met 

geldelijke bijdragen etc. De Begroting 2021 

gaat in voorbereiding, waar moet nog een keer 

de kaasschaaf over, of gaan we de uitdaging 

aan en blijven we die Heusdense gemeente, zo 

uniek in haar wijde omgeving? Alles onder het  

motto (zoals veertien dagen geleden ingezet):  

DE KERK OVERLEEFT WEL MET JOU! 

 

Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” 

en/of onze website www.pgheusden.nl 

 

 

Kopij zondagsbrief inleveren vóór donderdag 

avond 22:00 uur 

Kopij voor de zondagsbrief kan worden ingeleverd 

tot donderdagavond 22:00 uur via: 

zondagsbriefheusden@gmail.com. 

 

DIGITAAL COLLECTEREN 

U bent er al aan gewend, maar we gaan stug 

door….  U wordt gevraagd één bedrag te geven 

voor drie doelen, te weten: 1. Het kerkelijk werk 

van de Diaconie, 2. Het kerkelijk werk van de 

Kerkrentmeesters en 3. De Instandhouding van de 

Eredienst ( is natuurlijk nu super-actueel!). En 

zoals steeds: U maakt uw gehele zondagse 

bijdrage voor de drie normale collecten (dus 

inclusief die van uw gezinsleden) over als volgt: 

1. Naar bankrekeningnr. NL37RABO0121707520 

van de Protestantse Gemeente Heusden onder 

vermelding van “coll zondag (datum)” OF, 2. U 

scant de hierbij getoonde QR en volgt de 

instructies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Namens Diaconie en Kerkrentmeesters: Hartelijk 

dank voor uw medewerking en gaven!!!  

Kijk regelmatig op https://pgheusden.nl en 

Facebook voor het laatste nieuws. 

 

Onze regels: 

• Volg de aanwijzingen op van de kosterij (!!). 

• Tussen kerkgangers dient anderhalve 

meter afstand gewaarborgd te worden. 

• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

• Gemeentezang is vooralsnog helaas niet 

toegestaan. 

• Toiletbezoek in de kerk tot een minimum 

beperken. 

 

De bekende RIVM-regels: 

• Was vaak je handen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je 

elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te 

snuiten en gooi deze daarna weg. 

• Schud geen handen. 

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van 

anderen. 

 

Desinfectiezuil 
De firma De Hart uit Heesbeen heeft onze 
gemeente een automatische desinfectiezuil 
geschonken. Daarmee kunnen kerkgangers 
zonder iets aan te raken hun handen 
desinfecteren bij het betreden of verlaten van 
de kerk. Van harte dank!   
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