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Vanmorgen worden de lampjes van
de kindernevendienst en 10 plus club aangestoken
door Giel Bouman
Ochtenddienst.
Voorganger
: Dr. H. de Leede, Amersfoort
Ouderling van
Dienst
: Joop Nederlof
Organist
: Jaco van de Werken
Lector
: Lisa Bok
Lezingen
: Deuteronomium 15: 1-11 en
Marcus 10: 17-31
Zingen
: Lied 280: 1, 4 en 6
: Psalm 130: 3 - 4
: Lied 838: 3
: Psalm 119: 2, 14
: Lied 912: 1,2,4,5,6
: Lied 869: 6,7

Toegankelijkheid kerkdiensten:
Mondkapjes zijn weer terug!
Bezoekers van de Catharijnekerk worden sinds
vorige week weer verzocht om bij
verplaatsingen in de kerk of de Open Hof
weer een mondkapje te dragen. Verder
blijven we vasthouden aan de volgende regels:
in de kerk houden niet-huisgenoten 1,5 meter
afstand van elkaar; kerkgangers dienen geen
corona-achtige gezondheidsklachten te hebben;
en de collecte vindt plaats bij de uitgang.
Bezoekers van diensten in de Catharijnekerk
hoeven geen vaccinatie-apps of
gezondheidsverklaringen te tonen.
Ook hoeven kerkgangers zich tevoren niet aan
te melden bij de scriba.
Voorlopig voor 3 weken is er vanaf a.s. zondag
14 november geen koffiedrinken na de dienst!
Tenslotte:
onze diensten blijven we uitzenden via youtube:

Vanmorgen is er kindernevendienst en 10+club

www.youtube.com/protestantsegemeenteteheusden.nl .

Middagdienst
Voorganger
Ouderling van
Dienst
Organist
Lezingen

Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet
van de gemeente naar: Gijs de Hoop
te Gameren) die al
enige tijd last heeft van een voetblessure.

Liederen

: Ds. G. van der Linden, Waalwijk
: Joop Nederlof
: Jan Nieuwkoop
: Nehemia 8: 1-12 en
Jacobus 1: 19-27
: Psalm 119: 1,40
: Lied 314
: Lied 868: 1,5
: Lied 345: 1,3
: Lied 976
: Lied 303
: Lied 422

Collectes zondag 14 november
1. Dorcas
2. Onderhoud kerktuin
3. Project Groen en Warm

Ook zijn er bloemen met felicitatie voor ons
gemeentelid Matthea Klaasse-Mesch, te
Waalwijk), die dinsdag j.l. met goed gevolg haar
colloquium heeft afgelegd en nu beroepbaar
proponent binnen de PKN is.

