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Deze zondag worden de kaarsjes voor de 

kindernevendienst en 10 plus club aangestoken 

door Koen Verhoeven. 

Ochtenddienst.           
Voorganger : Predikant in opleiding Nicolien  

  Luitwieler, Nederhemert            
Ouderling van             

Dienst  : Hennie Spek             

Organist : Sander van Keulen   

Lector  : Ronald Schippers   

Lezing  : Exodus 15: 1 – 11,   

   Joh.20: 19 –  31                

Zingen               : Lied 630 : 1 en 4  

   : Lied 657: 2 en 3  

   : Psalm 119: 38  

  :  Lied 169: 1, 2 en 6  

  :  Lied 644 (alleen orgelspel) 

  :  Lied 633 1, 4 en 5  

  :  Lied 695: 1, 2 en 5  

   : Lied 708: 1 en 6 (Wilhelmus) 

Er is vanmorgen kindernevendienst tot en met 

groep 6 van de basisschool en 10 plus club. 

Middagdienst.    
Voorganger : Ds. Matthea Klaasse – Mesch,  

  Waalwijk           

Ouderling van        

Dienst  : Hennie Spek              

Organist : Nico Olie    

Lezing  : Lucas 24: 35 – 48,         

   Openbaring 5: 6 – 14              

Zingen  : Lied 255 (Melodie Gezang 72) 

              : Lied 747: 1, 6 en 8  

  : Psalm 33: 2 en 5  

  : Lied 140 ELB   

  : Psalm 33: 8   

  : Lied 351 ELB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectes:       

1. Edukans ( Hulp voor onderwijs in 
ontwikkelingslanden) 

2. Onderhoud pastorie 
3. Project Groen en Warm 

 
Vanaf vandaag verlaten we de kerk weer via de 
voordeur, zonder aanwijzingen van de koster. De 
collecte (nog steeds 3 in 1) wordt ook bij de 
uitgang gehouden en voor diegenen die blijven 
voor de koffie is de collecte voor de preekstoel. 
 
Bloemengroet          

De bloemen van deze zondag gaan als groet  van 

de gemeente naar:  Mevr. Thea Schotman – van 

der Maaden,  te Wijk en Aalburg, die thuis herstelt 

van een operatie. 

Het heeft de koning behaagd om drie van onze 

gemeenteleden te decoreren met een “lintje”, te 

weten Ernst van der Schans, Zweer Groeneveld 

en Wouter van Vliet, zijn nu lid in de orde van 

Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda             

Zaterdag 30 april:        Bloemenmarkt bij de kerk 

Planten- en bloemenmarkt        

Op zaterdag 30 april van 9.00 tot 12-30 uur is er                                                                                     

de planten- en bloemenmarkt op het terrein van de 

kerk.  

Hier zijn geraniums in diverse kleuren en soorten, 

hanging baskets, margrieten en allerlei andere 

kleurrijke zomerbloeiers, groente- en 

kruidenplantjes, aardbeien, potgrond, vaste 

planten en snijbloemen verkrijgbaar. 

De opbrengst is bestemd voor de Cantorij, 

vanwege haar vijftig jarig jubileum. 

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 

 

Kopij voor de zondagsbrief kan worden 

ingeleverd tot donderdagavond 22:00 uur via: 

zondagsbriefheusden@gmail.com. 
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