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Kerkdiensten in tijden van lockdown 
In verband met de huidige lockdown houden wij 
momenteel al onze diensten online. Dat wil 
zeggen: zonder kerkgangers, in aanwezigheid van 
alleen medewerkers en voorzangers. De diensten 
zijn uiteraard wel te volgen via het YouTubekanaal 
van onze gemeente. U kunt dit YouTubekanaal 
eenvoudig vinden via de website van onze 
gemeente, www.pgheusden.nl  
 
Online Ochtenddienst 
Voorganger : Ds. D.J. Versloot, Woerden 
Ouderl.v.dienst : Korrie Straasheijm 
Organist : Ben de Rooij 
Lector  : Lisa Bok 
Lezing  : Johannes 2: 1 - 11 
Zingen  : Psalm 85: 3 en 4 
  : Lied 526: 3 
  : Lied 795: 4 en 5 
  : Lied 793 
  : Lied 791: 1, 2, 5 en 6 
 
Kindernevendienst 
Er is weer een online kindernevendienst. 
 
Collectes 
1e : Open Doors (Steun aan vervolgde Christenen) 
2e : Onderhoud Beeld en Geluid 
3e : Project Groen en Warm 
 
Online Middagdienst  
Voorganger : Ds G. van der Linden, Waalwijk 
Ouderl.v.dienst : Korrie Straasheijm 
Organist : Jaco van de Werken 
Lezingen : Psalm 2 

  Openbaring 12: 1 - 6 
Zingen  : Psalm 93: 1 en 4 
  : Lied 919: 1 en 4 
  : Psalm 97: 1 en 6 
  : Lied 482: 1 en 2 
  : Lied 968: 1, 2 en 3 
  : Lied 412: 1 en 2 
  : Lied 418: 1, 2 en 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan als groet van 
de gemeente naar dhr. Simon Rijneveld, te 
Heesbeen, die weer thuis is na een operatie in het 
JBZ. 
 
Agenda (zondag 16 t/m zaterdag 22 januari)  
Dinsdag Extra kerkenraadsvergadering 
i.v.m.  

het beroepingswerk 
Woensdag Spirit, 19.00 uur, in de bovenzaal  

van de kerk 
 
In de kerkenraadsvergadering van 11 januari j.l. 
zijn, op voordracht van de gemeente, benoemd in 
de nog openstaande vakatures: 

• Dhr. Peter van Harten uit Heusden in het ambt 
van missionair-ouderling. 

• Dhr. Jilles Versteeg uit Wijk en Aalburg in het 
ambt van diaken. 

Zij hebben bedenktijd tot 21 januari of ze hun 
benoeming zullen aanvaarden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bevestigings- en afscheidsdienst 
In de ochtenddienst van 23 januari a.s. zullen 
bevestigd worden: 
Ouderlingen 
Hannie Brandenhorst - Broer (nieuw) 
Wim Roosenbrand (nieuw) 
Ronald Schippers (doorstart) 
Diakenen 
Jan-Cees Besemer (herintreder) 
Henriëtte Redeker - Combee (nieuw) 
Albert Sanders (nieuw) 
Ton Versluijs (nieuw) 
Ouderlingen-kerkrentmeester 
Gijs de Hoop (doorstart) 
Rita Morelissen (nieuw, want was eerder diaken) 
Thomas Rijneveld (herintreder) 
 
Tevens zullen we afscheid nemen van: 
Aftredende diakenen 
Gera van Blijderveen - van Alphen 
David Broer 
Coert van Dis 
Gerrit Klop 
Marian Schouten - van Loon 
Aftredende ouderlingen 
Joop Nederlof 
Korrie Straasheijm - van Zandwijk 
Aftredende kerkrentmeesters 
Hans Verschoor 
Carin Zuidema 
 
Op 30 januari a.s. is de afscheidsdienst van 
dominee Verbaas. Na deze dienst is er vanaf 12 
uur een afscheidsprogramma tot 14 uur, hetgeen u 
via ons youtubekanaal kunt meebeleven. 
 
Tot en met dinsdag 18 januari a.s. kunt u nog 
kopij inleveren voor de nieuwe Vigilate via email 
g.a.bouman@freeler.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 op 

één van de volgende twee manieren: 

1. Naar bankrekeningnr. NL37RABO0121707520 

van de Protestantse Gemeente Heusden 

onder vermelding van ‘coll zondag (datum)’; of, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. U scant de hierbij getoonde QR-code en volgt 

de instructies 

 
Namens Diaconie en Kerkrentmeesters: hartelijk 

dank voor uw medewerking en gaven!!!  

diaconie@pgheusden.nl  

kerkrentmeesters@pgheusden.nl 

 
We maken de balans op I 
Tegen het einde van het jaar kun je op 
verschillende manieren de balans opmaken over 
het afgelopen jaar. We doelen nu een beetje op de 
financiële kant…. We houden het heel kort: Als u 
nu twijfelt of u alle munt- of bonnenenveloppen 
hebt betaald, kijk dan ‘ns uw laatste betalingen na. 
Maar als u het niet meer weet kunt u hierover ook 
mailen naar kerkrentmeesters@pgheusden.nl. U 
krijgt dan per ommegaande antwoord op uw vraag. 
 
We maken de balans op II 
In het verlengde van het stukje hierboven: Uw 
toezegging Vrijwillige Bijdrage 2021 bepaalde met 
alle andere toezeggingen een groot deel van het 
financiële draagvlak van onze gemeente. Mochten 
wij uw toezegging al volledig ontvangen? Ook 
hierover kunt u eventuele vragen stellen via 
kerkrentmeesters@pgheusden.nl 
 
KERKBALANS 2022 
De voorbereidingen zijn gestart. In tegenstelling tot 
de landelijke actie, die wordt gehouden van 
zaterdag 16 tot en met zaterdag 30 januari, 
houden wij onze actie (ook in verband met de 
corona-maatregelen) van zaterdag 22 januari tot 
en met zaterdag 5 februari.  
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