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Ochtenddienst 
Voorganger : Dr. A. F. Troost, Ermelo  
Ouderling van    
Dienst  : Willy van de Laan   
Lector  : Ellen Jansen    
Organist : Jaco van de Werken  
Lezingen : Jacobus 1: 2-12 en  
                            Matteüs 28: 16-20 
Zingen  : Psalm 33, 7,8  
  : Lied 339A   

: Psalm 26: 6,7   
: Lied 837: 3 
: Lied 377: 1,2,3,4,7 
: Lied 531: 1,3 
: Lied 798  
 

Middagdienst  
Voorganger : Ds. F. W. Verbaas  
Ouderling van    
Dienst  : Willy van der Laan   
Organist : Jan Nieuwkoop   
Lezing  : 1 Johannes 1: 1-7    
Liederen  : Psalm 107: 1,2    -   5, 7  

: Lied 315: 1,2    
: Lied 801: 1,3,5,6,7    
: Lied 704: 3 
: Lied 800: 1,3  

 
Collectes zondag 18 april  

1. Stichting De Herberg  
2. Onderhoud Kerkgebouw  
3. Project Groen en Warm 

 
 

 
Kindernevendienst  
Vandaag is er vanaf 10:00 uur weer  
kindernevendienst in de Open Hof  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten met voorzangers 
 en dertig kerkgangers    
         
 In overeenstemming met de richtlijnen  
van de landelijke PKN mogen dertig  
kerkgangers onze diensten bijwonen,  
plus degenen die in de dienst een taak hebben.  
Kerkgangers dienen geen corona-achtige  
gezondheidsklachten hebben.  
Zij worden verzocht hun handen te ontsmetten  
bij binnenkomst en een mondkapje te dragen 
 tot zij op hun plaats zitten.  
Vier voorzangers zullen de lofzang gaande 
houden.  
Kerkgangers moeten tevoren een plaats 
reserveren,  
zowel voor de ochtend- als de middagdienst.  
Dat kan door te mailen naar: scriba@pgheusden.nl  
of telefonisch 0416-662568 of 06-22458240.  
U bent van harte welkom!  
Daarnaast zenden wij onze erediensten uit via 
youtube: 
www.youtube.com/hervormdegemeenteteheusden  
 
Bloemengroet  
 
De bloemen van deze zondag gaan als  
groet van de gemeente naar:  
Dhr. Piet Versteeg  te Herpt die op Eerste 
Paasdag met een coronabesmetting werd 
opgenomen in het JBZ, maar inmiddels  
weer ruim een week thuis is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scriba@pgheusden.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij kerkblad Vigilate 
Tot en met dinsdag 20 april  
kan kopij worden  ingeleverd voor het  
mei-nummer van ons kerkblad Vigilate. 
 
Agenda (van zondag 18 april tot  
en met zaterdag 24 april)   
Er zijn deze week geen  
doordeweeks gemeenteactiviteiten.  
 
 
 
Zaterdagochtend 17 april tussen 9 en 11 uur bij 

de kerk kleding inleveren voor SAM’s 

kledingactie, georganiseerd door onze diaconie. 

(Meer informatie: zie de Vigilate van april of 

zondagsbrief van vorige week) 

 
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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