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Deze zondag worden de kaarsjes voor 
de kindernevendienst en 10 plus aangestoken 
door Joël van Dis. 
 
Gospelformatie JOY uit Oosterhout                                                                                                 
Deze swingende gospelformatie bestaat 
uit zes personen en heeft een jarenlange 
ervaring. Hun kracht zit hem in het beleven  
en in hun enthousiasme waarmee zij de  
songs vertolken. Hun harmonieuze  
samenzang wordt gedreven en gesteund  
door een pianist met het juiste gevoel,  
waardoor hun vertolking van de liederen  
de sound krijgt zoals het in gospel hoort.  
Afwisselend zingen zij soms ook met hun  
eigen begeleidingstracks. Ze treden op in 
kleurrijke koorkleding die we bij Gospelkoren 
gewend zijn. Alle leden hebben een  
muziekopleiding aan het conservatorium  
gevolgd of een respectabele dosis  

podiumervaring. Zij staan voor professionaliteit.  
 

Ochtenddienst  m.m.v. Gospelformatie  
JOY uit Oosterhout 
Voorganger : Ds. H.L. Versluis, Ede     

Ouderling van    
Dienst  : Marian Bok 
Organist : Sander van Keulen 
Lector  : Sonja van Dis 
Lezing  : Romeinen 8: 1 - 13 
Zingen               : Psalm 91: 1 
                             Joy 
                          : Psalm 119: 2  en 60 
                          : Lied 360:  1, 2 en 4 
                              Joy 
                          : Lied 864:  2 en 5 
                             Joy 
Er is vanmorgen kindernevendienst tot en  
met groep 6 van de basisschool en 10 plus club. 

 
Thema middagdienst: 'Zien en gezien worden' 
Het is belangrijk om te zien of gezien te worden. 
In het verkeer is dat van levensbelang, maar  
ook in de omgang met elkaar om de ander te  
zien en niet voorbij diegene te kijken. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook in de bijbel lezen we hierover. In Exodus 33 
wil Mozes graag de heerlijkheid van God zien, 
maar hij ziet God alleen op de rug. God blijft  
grotendeels verborgen. Wat zou dat kunnen  
betekenen? En wat betekent het voor ons,  
hoe kunnen wij God zien? We gaan ons  
verdiepen in dit verhaal. De centrale tekst is 
Exodus 33: 12-23 en we zullen er ook wat  
teksten uit Exodus omheen lezen om de 
context mee te nemen. 

 
Middagdienst.    
Voorganger : p.i.o. Nicolien Luitwieler,  
                           Nederhemert 
Ouderling van    
Dienst  : Marian Bok 
Organist : Jan Nieuwkoop 
Lezing  : Exodus 24: 15-18, 32: 15-20 en  
                           30, 33: 12 – 34: 5 en 29. 
Zingen              : Lied 314: 3 

: Lied 972: 7,8 en 9 
: Psalm 90:  8 
: Psalm 25:  7 
: Lied 344 (Hemelhoog) 
: Lied 275:  1, 3 en 5 
 

Collectes:       
1. Stichting Ontmoeting 
2. Onderhoud Open Hof 
3. Project Groen en Warm 

 
Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan als groet   
van de gemeente naar:  Mw Janneke de Hoop 
te  Heusden), is omver 
 gereden op de fiets en brak een ruggenwervel. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 
Donderdag 19 mei: Emmaüskring in  
de consistorie, aanvang 12.30 uur. 
Donderdag 19 mei: Bijeenkomst medewerkers 
Open Kerk om 19.30 uur in de consistorie. 
Donderdag 19 mei: De Cantorij repeteert  
in De Open Hof, aanvang 20.00 uur. 
Zaterdag 21 mei: Afscheid Ton en Nel in of  
bij de kerk, aanvang 14.30 uur. 
 
Eindelijk toch nog een afscheid van  
ons kostersechtpaar Ton en Nel: 
U wordt allen hartelijk uitgenodigd voor  
dit afscheid op zaterdagmiddag 21 mei a.s.  
vanaf half drie tot circa vijf uur in  de 
Catharijnekerk. 
We beginnen met koffie of thee met gebak. 
Om drie uur starten we met een “serieus”  
afscheidsuurtje, waarin enkele sprekers de  
mogelijkheid hebben Ton en Nel in  
het “zonnetje” te zetten. Ook de Cantorij,  
waarvan Nel heel lang lid is geweest,  
zal enkele liederen zingen. 
De rest van dit uur is nog een  
verrassing……………………………….!! 
In ieder geval willen we een mooi cadeau 
aanbieden 
 op deze dag, namens alle gemeenteleden.  
Hun cadeauwens was een Rijnreis……….  
Ja, een reisje langs de Rijn, Rijn, 
Rijn……………………….. 
 
Hieraan kunt u bijdragen door een bedrag  
te storten op: 
Bankrekening: NL21INGB0001127461 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Heusden met  
vermelding van : cadeau Ton en Nel.  
 
Ook komt er achter in de kerk een doos te  
staan waarin u een bijdrage kunt deponeren. . 
 
A.s zondag laatste mogelijkheid!!  
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 
 
Op 21 mei a.s.  gaat om 4 uur de kurk van  
de fles en proosten we op Ton en Nel.   
Enkele hapjes zullen ook niet ontbreken. 
Kortom: een middag om naar uit te zien! 
Wij stellen het op prijs als u om 14.30 uur 
aanwezig bent in de kerk. Hartelijk welkom! 

 

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