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Deze zondag worden de kaarsjes voor de  
kindernevendienst en 10 plus aangestoken  
door Job en Lente van Loon. 
 

Ochtenddienst  10 uur 

Voorganger : Ds H. de Leede, Amersfoort.    
Ouderling van    
Dienst  : Ronald Schippers 

Organist : Jaco van de Werken 

Lector          : Lisa Bok 

Lezingen : Genesis 12: 1 – 8, 
                            Hebreeën 11: 8 – 13,  
                            Lucas 19: 1 – 10. 
Zingen               : Lied 971: 1 en 3 

                          : Psalm 32:  1 - 2 - 4. 
                          : Lied 802:  1-2  -3,4 - 5, 6. 
                          : Lied 803: 1, 3 en 6 

                          : Psalm 105: 3,4 en 5                      
 

Er is vanmorgen kindernevendienst tot en  
met groep 6 van de basisschool en 10 plus club. 
                                                     
Middagdienst 17 uur  Poëziedienst (in de kerk) 
Voorganger : ds .D.J. Versloot, Woerden. 
Ouderling van    
Dienst  : Hennie Spek 

Organist    : Jaco van de Werken 

Cello                  : Connie van der Dussen 

Vleugel              : Ad van der Dussen 

Declamatie:       : Ellen Jansen en Leo van der 
Laan 

Lezingen : Matteüs 9: 18,19 en 23 – 26,   
                            Lucas 12: 49 – 53, Psalm 32. 
Zingen              : Lied 314 

                          : Lied 319: 1, 2, 3, 4 en 5 

                          : Lied 179 

 : Lied 782 

 : Psalm 32: 3 en 4 

 : Lied 16b 

                                                                            
Collectes:       

1. Dorcas 
2. Onderhoud kerktuin 
3. Project Groen en Warm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan als 

felicitatie van de gemeente naar:   
Goof en Elly Weck-Kruijf  
zij waren deze week  50 jaar getrouwd. 
Ook bloemen met felicitatie naar:   
Marcel en Janny Vos-van Bergeijk 

zij waren deze week 25 jaar getrouwd 
 
Poëziedienst in de Catharijnekerk  
Op zondagmiddag organiseert de Commissie 
Liturgie en Kerkmuziek van de Protestantse 
Gemeente te Heusden om 17.00 uur voor de 
derde keer een poëziedienst.  
Drie korte meditatieve momenten worden 

verbonden met telkens twee gedichten.  
Er zijn drie thema’s: ‘Het geheim van het kind’,  
Het spanningsveld van de generaties’ en  
De verhouding tot God’. Naast samenzang  
en gebed wordt er rondom de thema’s  
gemusiceerd op piano en cello door  
Ad en Connie van der Dussen.  
U hoort muziek van Bach, Tsjaikovski  
en Mendelssohn. De gedichten worden  
gedeclameerd door Ellen Jansen en Leo van der 
Laan. Voorganger is ds. D.J. Versloot uit 
Woerden.  
Organist: Jaco van de Werken. 
Vanaf 16.30 is de kerk open en wordt u 

ontvangen met een bekertje koffie, thee of 
limonade. 
U bent van harte uitgenodigd. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ZATERDAG 12 NOVEMBER: WINTERFAIR 
Ik mocht afgelopen week wat fysieke 
ondersteuning geven bij de voorbereidingen van 
de WinterFair. Mijn inzet valt werkelijk in het niet 
bij wat de WinterFairLadies voor prestaties 
leverden deze week…. Soms waren er 5 dames 
aan het werk, soms drie, soms negen. Dagen van 9 
uur ’s morgens tot half zes vooravond. Sjouwwerk, 
denkwerk, erwtensoepwerk, voorraden uitpakken, 
bloemstukjes maken, wat al niet. En dat moet dan 
deze zaterdag resulteren in een volgepakte grote 
zaal van de Open Hof waar alle creaties van 
handwerk, bloemwerk, inmaakwerk, kookwerk, 
zuivel en meer, brocante, hebbedingetjes voor 
kerst en sinterklaas prachtig staan uitgestald om u 
te verleiden tot aankoop. Diep mijn pet af voor de 
WinterFairLadies! En het grootste compliment dat 
u hen kan geven is: komen, kijken, kopen. Want, 
oooo, want hebben die WinterFairLadies in 
voorbije jaren al ‘opgehaald’ voor onze gemeente! 
KOM, KIJK, KOOP! Zij verdienen het, uw 
gemeente verdient het!  
(En dan hebben we ’t nog niet eens gehad over 
die Verloting met fantastische prijzen….) 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAAL COLLECTEREN: 
Het digitale collecteren gaat als volgt: U geeft één 
bedrag voor drie doelen. 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 
‘collecte zondag (datum)’;    of   2.  U scant de 
hierbij getoonde QR en volgt de instructies

 
Hierbij kunt u per collectedoel het bedrag 
aangeven. 
 
 
 
Namens Diaconie en Kerkrentmeesters: hartelijk 
dank voor uw medewerking en gaven!!!  
diaconie@pgheusden.nl  
kerkrentmeesters@pgheusden.nl 
 
Meer informatie op www.pgheusden.nl en op 
Facebook en Instagram (@pgheusden.nl) 
En ons kerkblad Vigilate 
 
 
 
De zondagsbrief is ook op de website te vinden: 
www.hervormdegemeenteheusden.nl 
 
Kopij voor de volgende zondagsbrief kunt u vóór 
donderdag 22.00 uur mailen naar 
zondagsbriefheusden@gmail.com 
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