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Annemijn van der Weegen. 

 
 

 

	  

	

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Vanmorgen leest Rens Rijneveld het 
veertigdagentijdversje voor en daarna dooft hij het 
vierde kaarsje van de menorah. 

Ochtenddienst 10.00 uur.  
Voorganger : ds. P. Schormans, Amersfoort 
Ouderling van    
Dienst  : Anita de Hoop 
Organist : Sander van Keulen 
Lector          : Jacomine van der Schans 
Lezingen : Lukas 7 : 36-50 
Zingen               : psalm 92 : 1, 2 en 3 

: Lied 562 
: Lied 214 : 1, 2, 3, 4 en 8 
: lied 826  
: lied 575 :1, 2 en 3 
: lied 870 :1a, 2m, 3v, 6m, 7v en 

8a 
(Het laatste vers, vers 8a, 
verandering in de tekst: in plaats 
van omweg, het woord doortocht) 

  
 
Er is vanmorgen kindernevendienst tot en met 
groep 6 van de basisschool.        
                                   
Middagdienst 17.00 uur  (in de Open Hof) 
Voorganger : ds. B. van der Linden, Waalwijk. 
Ouderling van    
Dienst  : Anita de Hoop 
Pianist/organist : Jaco van de Werken 
Lezingen : 2 Koningen 4 : 32 – 37 
Zingen              : Psalm 68 : 7 
  : Lied 538 : 1 en 4 

: Lied 657 : 3 en 4 
: Lied 654 : 1, 3 en 4 
: Lied 834 
: Lied 543 : 1  
: Lied 425 

 
 
Collectes:       

1. 40 dagentijd Kerk in Actie 
2. Onderhoud Pastorie 
3. Project Groen en Warm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan naar: 
Winnie en Gert den Besten, als felicitatie met de 
geboorte op 9 maart van hun dochter Elvy. Adres: 
Polstraat 91 Wijk en Aalburg. 
Helaas is Elvy inmiddels opgenomen in het 
ziekenhuis. Daarom ook gebed gevraagd voor haar 
en het gezin. 
 
Deze week denken we in het bijzonder aan: 
Mevr. F. Timmermans, Zorgplein Maaswaarden, 
locatie Wijkestein, Azaleastraat 26, 4261CW Wijk en 
Aalburg 
  
Voorgangers volgende week: 
26 maart        10.00 Ds. F.A.J. Heikoop, Loosdrecht 
26 maart        17.00 Ds. D.J. Versloot, Woerden 
  
Doopdienst 
Op zondagochtend 16 april zal er een doopdienst 
zijn. Er zijn al enkele kinderen aangemeld. 
  
Ds. De Klerk neemt beroep aan van PG Heusden 
Aan het slot van de kennismakingsavond jl. dinsdag 
heeft ds. De Klerk bekend gemaakt dat hij het 
beroep van onze gemeente van harte aanneemt. 
Naar verwachting zal in de maand juni 2023 zijn 
intrededienst zijn. De kerkenraad dankt de 
beroepingscommissie en is uiteraard enthousiast 
over het positieve besluit van ds. De Klerk. 
  
Giften 
Via de H.V.D. ontvangen giften 5x €10,-- en 2x  
€ 20,-- bestemd voor de H.V.D. 

 



 
 
 

Kindernevendienst: 
Iedere zondag van de 40-dagentijd en op Eerste 
Paasdag werken de kinderen aan een palmpaasstok. 
De palmpaasstok heeft de vorm van een kruis als 
symbool voor de dood van Jezus. 
Deze zondag wordt er een (brood)haantje aan de 
palmpaasstok vastgemaakt. Het haantje staat 
symbool voor de verloochening/ontkenning van 
Petrus. Hij zei driemaal dat hij Jezus niet kende. Als 
de haan kraait weet Petrus dat hij géén goede vriend 
is geweest voor Jezus. 
  
Italiaanse maaltijd – ZWO 
De ZWO organiseert een Italiaanse maaltijd op 
vrijdagavond 24 maart in de Open Hof.  
Aanvang 18.00uur. 
De prijs is voor volwassenen €19,95 en voor 
kinderen (t/m basisschool) €12,50.  
De opbrengst is voor ons nieuwe project Child Care 
Africa (CCA). 
Aanmelden kan t/m zondag 19 maart via de 
aanmeldformulieren achter in de kerk of via mail: 
hartgershannelore@hotmail.com  
Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar, 
vol=vol!! 
  
Kom zingen bij de Cantorij! 
Samen zingen inspireert zowel de koorleden als de 
luisteraar. De Cantorij repeteert elke donderdag 
vanaf 19:50 uur in de Open Hof en staat onder de 
deskundige begeleiding van onze cantor Jaco van de 
Werken. Het repertoire sluit aan bij de liturgie van de 
kerkdiensten van de PKN gemeente Heusden. Op 
donderdag repeteren we wat we de daarop volgende 
zondag in de dienst zingen. De kerkmuziek die wij 
ten gehore brengen is zeer divers: natuurlijk Bach, 
maar ook Engelse 
kerkmuziek, Iona, Taizé enz. Daarnaast doen we 
speciale projecten voor specifieke 
gelegenheden. 
De Cantorij telt momenteel 25 enthousiaste 
zangeressen en zangers en is op zoek 
naar uitbreiding. Alle stemtypen zijn gewenst maar 
sopraanstemmen zijn extra welkom! 
We nodigen u daarom van harte uit om eens langs te 
komen op een van onze repetities en dan met ons 
mee te doen. Hopelijk wordt u dan net zo enthousiast 
als wij. 
 
Solid Friends 
Wij, de Solid Friends, hebben voor Pasen een houten 
kruis gemaakt. 
Hierop willen we foto's en plaatjes vastmaken van het 
thema; wat betekent Pasen voor jou?  
Dit kruis gaan we rond Pasen in de kerk zetten.  
We willen alle gemeenteleden vragen mee te helpen! 
Maak een kleurrijke foto, tekening of kleurplaat op 
A5-formaat waarop jij laat zien wat Pasen voor je 
betekent. 
Je kunt je bijdrage uiterlijk 29 maart 2023 inleveren in 
de doos achter in de kerk of via de mail sturen 
naar; solidfriends@pgheusden.nl 
Groetjes, 
De leukste jeugd van Heusden en omstreken 

Christelijke vrouwenvereniging “De 
Ontmoeting”: 
Op dinsdagmiddag 21 maart om 14.00 uur zal ds. 
Arie de Ruiter uit Wijk en Aalburg in de Open Hof in 
Heusden vertellen over zijn hobby. Al ruim zes 
jaren lang maakt hij prenten in papiersnijkunst. Een 
schets maken en daarna de uitbeelding met allerlei 
kleuren en tinten papier dichtplakken. Met 
regelmaat maakt hij prenten over Bijbelse thema’s. 
Hierbij mogen wij ook denken aan onderwerpen die 
passen bij het kerkelijk jaar. Hij wil vertellen over 
een serie waarin hij de kruiswegstatie heeft 
uitgebeeld. Dit is de gang van de Heer Jezus naar 
het kruis. Juist in de dagen voor Goede Vrijdag 
mogen wij die overdenken.  
Daarnaast laat hij ook andere prenten zien die 
passen bij de weken voor Pasen. Denk hierbij aan 
de zeven kruiswoorden die de Heer Jezus sprak 
toen Hij gekruisigd was. Op www.papiersnijkunst.nl 
kunt u er meer over vinden. Regelmatig gebruikt hij 
ook zijn prenten in kerkdiensten om de 
verkondiging te ondersteunen.  
Ook niet leden zijn hier van harte 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 op 
één van de volgende twee manieren: 
1. Naar bankrekeningnr. NL37RABO0121707520 

van de Protestantse Gemeente Heusden onder 
vermelding van ‘collecte 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 
 
Kopij voor de zondagsbrief kan worden 
ingeleverd tot donderdagavond 22:00 uur via: 
zondagsbriefheusden@gmail.com   
 
Voor meer informatie zie onze website 
www.pgheusden.nl 
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