Zondag 21 november: Eeuwigheidszondag
Volgende week zondag, 21 november, is het
de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
ook wel Eeuwigheidszondag genoemd.
In de ochtenddienst zullen we dan de
gemeenteleden gedenken die in het
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
Gemeenteontmoetingen op 18 en 23 november
Aanstaande donderdagochtend 18 november
(van 10:00 – 11:30 uur), maar ook op dinsdagavond
23 november (van 20:00 – 21:30 uur) zijn er
opnieuw gemeenteontmoetingen in de Open Hof.
Tijdens deze ontmoetingen praten we met elkaar
over de vraag hoe we de coronacrisis tot nog toe
hebben beleefd: persoonlijk, als gelovigen, en als
leden van de PG Heusden.
Deze gemeenteontmoetingen
zijn in eerste instantie bedoeld voor gemeenteleden
die ten zuiden van de Bergsche Maas wonen,
maar ‘noorderlingen’ zijn uiteraard ook van
harte welkom. Graag tevoren opgeven
via hjjdewaal@hotmail.com, of
willykoemans@gmail.com, of
predikant@pgheusden.nl.

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

Namens Diaconie en Kerkrentmeesters: hartelijk
dank voor uw medewerking en gaven!!!
diaconie@pgheusden.nl
kerkrentmeesters@pgheusden.nl

Inleveren kopij voor Vigilate
Tot en met dinsdag 16 november
kan de kopij voor het decembernummer
van ons kerkblad Vigilate worden ingediend.,
Agenda (van zondag 14 november tot en met
zaterdag 20 november)
Dinsdag
: Spirit, om 19:00 uur
Donderdag
: Gemeenteontmoeting in de
Open Hof, om 10:00uur
,

Vrienden van de Cantorij
Om het voortbestaan en de ontwikkeling van ons
koor mogelijk te maken, willen wij proberen om via
donaties voldoende middelen te verwerven.
Het verkrijgen van toereikende structurele financiën
maakt het mogelijk om onze muzikale bijdragen te
bekostigen. Hoe meer muziekliefhebbers
de Cantorij een warm hart toedragen en zich als
begunstiger bij ons willen aansluiten, des te
meer wij u als toehoorders zullen weten te bekoren
met uitvoeringen van behoorlijke kwaliteit.
Al voor € 10,= per jaar wordt u vriend van de
Cantorij.
Ook wanneer u ons op een andere manier
financieel wil steunen:
Cantorij Heusden NL17RABO0121 7897 48
Draagt u de Cantorij ook een warm hart toe?
Wordt Vriend (of lid!) van de Cantorij.

Meer informatie op www.pgheusden.nl en op
Facebook en Instagram (@pgheusden.nl).
En ons kerkblad Vigilate.

Tenslotte: onze
diensten blijven we uitzenden via youtube:
www.youtube.com/protestantsegemeenteteheus
den.nl .

