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Er is helaas geen kindernevendienst! 
 
Ochtenddienst   
Voorganger : Ds. J. Dubbink, Uithoorn   
Ouderling van  
dienst  : Willy van der Laan 
Organist : Jaco van de Werken 
Lector  : Carin Zuidema 
Lezing  : Jesaja 45: 1-7 
                          : Matteüs 22: 15-22 
Zingen  : Psalm 82  

: Lied 320 
: Lied 96a 
: Lied 1001 
: Psalm 42:  3 
: Lied 1005 
 

Middagdienst   
Voorganger : Ds. L. van Wingerden, Den 
Bosch     
Ouderling van  
dienst:   : Willy van der Laan 
Organist : Sander van Keulen 
Lezingen : Jesaja 45:  1-7 
                          : Matteüs 22:  15-22 
Zingen  : Lied  283:  1, 4 

: Psalm 96: 1, 3 
  : Psalm 72: 1,7 
                          : Lied 1009 

: Lied 340b 
: Lied 1010: 1, 2 en 3 
 
 
 

Collectes (worden gehouden bij het verlaten van 
de kerk)  

1. Plaatselijk diaconaat        
2. Nieuwe verwarming        
3. Instandhouding eredienst 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet  
Bloemen gaan deze zondag als groet van de 
gemeente naar mevr. Jolanda Groeneveld-Mans 
te Veen), die al geruime tijd met 
gezondheidsproblemen te maken heeft.    
 
Ochtend- en middagdiensten in coronatijd:          

In verband met de coronabeperkingen mogen 30 

kerkgangers de dienst bijwonen, in zowel de 

ochtend- als de middagdienst. U wordt verzocht 

zich aan te melden bij onze scriba Huib de Waal 

per e-mail (scriba@pgheusden.nl) of telefoon: 

0416-662568 of 06-22458240. Ook wordt u 

verzocht om (alleen) tijdens het lopen in de kerk 

een mondkapje te dragen (niet op uw zitplaats 

dus). 

In Memoriam Stina Colijn-de Fijter 
Op 11 oktober is Joostina Colijn-de Fijter 
overleden, op 84-jarige leeftijd. Sinds twee jaar 
woonde zij in Zorgcentrum Sint-Antonius in 
Heusden. Kerkelijk was zij nog altijd ingeschreven 
in de Hervormde Gemeente te Doeveren, waar zij 
sinds haar huwelijk met Wim Colijn heeft gewoond. 
Sinds jaar en dag was Stina Colijn ook betrokken 
bij activiteiten van onze Heusdense gemeente. Zo 
was zij lid van vrouwenvereniging “De Ontmoeting” 
en bezocht zij bijeenkomsten van Emmauskring en 
de Bijbelgesprekskring. Op vrijdag 16 oktober is zij 
na een afscheidsdienst in Doeveren ter aarde 
besteld op de begraafplaats naast de kerk aldaar. 
Wij gedenken Stina Colijn als een hardwerkende, 
vriendelijke, betrokken vrouw.   
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Reformatieherdenking op zondag 25 oktober     

Volgens plan gaat de bijzondere 

reformatieherdenking die gepland is voor volgende 

week zondagochtend, 25 oktober, door. Dit jaar 

hebben wij, de Lutherse en Protestantse 

Gemeente, ook onze rooms-katholieke broeders 

en zusters, met wie wij jaarlijks in januari bidden 

om eenheid onder de christenen, uitgenodigd om 

samen na te denken over de betekenis van de 

reformatie. We beseffen dat een onlinedienst 

minder intens is dan een ‘echte’ dienst, maar zien 

hierin geen reden om de dienst af te gelasten.  

Voorgangers zullen zijn: de Lutherse predikante 

da. Louisa Vos, de rooms-katholieke diaken Albert 

Soeterboek en ds. Frans Willem Verbaas. (Meldt u 

zich gerust aan;  dertig kerkgangers zijn welkom!)    

DIGITAAL COLLECTEREN 
U kijkt zondagochtend ook weer om 10.00 u via 
YouTube naar de kerkdienst (zie onze website 
pgheusden.nl)? Mooi!  
Denkt u dan ook aan de collecten? U wordt 
gevraagd één bedrag te geven voor drie doelen, 
te weten:  1. Het kerkelijk werk van de Diaconie, 2. 
Nieuwe verwarming 3. De Instandhouding van de 
Eredienst ( is natuurlijk nu super-actueel…!) . 
Overeenkomstig hetgeen we vorige week 
schreven:  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 ‘coll 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!!! En nog 
een keer bedankt: Dank u voor alles wat u al 
digitaal overmaakte de afgelopen zondagen!!        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We merken aan alles dat we een sterke gemeente 
zijn!!  Die sterkte bidden wij u ook allemaal toe in 
deze zorgelijke tijden. 
Kijk ook eens op https://pgheusden.nl/laatste-
nieuws: een spannend filmpje! 
 
Vanuit de Diaconie 
Sam’s kledingactie van zaterdag 3 oktober heeft 
maar liefst 125 zakken met kleding en dergelijke 
opgebracht. 
Allen die hier aan meegewerkt hebben, hartelijk 
bedankt! 
 

Herfstvakantie predikant 
Ds. Verbaas heeft herfstvakantie tot en met 
zaterdag 24 oktober. In pastorale situaties kunt u 
contact opnemen met scriba Huib de Waal., tel. 
0416-662568. 
 
Agenda  
van (zondag 18 tot en met zaterdag 24 oktober)  
Woensdag: Open Kerk, van 14:00 – 16:00 uur                                                    
Zaterdag:  Open Kerk, van 14:00 – 16:00 uur                              
               (de laatste Open Kerk van het seizoen)   
 

Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” 

en/of onze website www.pgheusden.nl.   
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