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Kerkdiensten tijdens de tweede lockdown 
Momenteel houden we al onze diensten zonder 
kerkgangers en zijn de diensten te volgen via het 
youtubekanaal van onze gemeente 
www.youtube.com/hervormdegemeenteteheusden. 
In plaats van levende zang is er orgelspel dat 
uitnodigt om thuis mee te zingen, worden er 
liederen ten gehore gebracht die door 
gemeenteleden tevoren zijn opgenomen,of worden 
liedteksten gedeclameerd. 

 

Veertigdagentijd: “Ik ben er voor jou”   

Vandaag is het de eerste zondag van de Lijdens- 
of Veertigdagentijd, waarin wij toeleven naar het 
Paasfeest.Het landelijke thema van de PKN voor 
de veertigdagentijd is Ik ben er voor jou.Jezus 
heeft voor ons geleden, is voor ons gestorven en is 
voor ons opgestaan.En zoals Hij er is voor ons, zo 
mogen wij er zijn voor elkaar. Aan de gevel van de 
Catharijnekerk hangt tot aan Pasen een banner 
hangen met deze tekst. De liturgische kleur van de 
veertigdagentijd is paars, kleur van inkeer en rouw. 
Om de ingetogenheid van deze tijd te benadrukken 
ontbreekt in deze tijd de gesproken en gezongen 
lofzang na het verootmoedigingsgebed. Voor in de 
kerk staat een menora waarvan iedere zondag een 
kaarsje wordt uitgeblazen,tot het op Goede Vrijdag 
helemaal donker wordt... 

Deze zondag wordt het eerste kaarsje van de 

menora uitgeblazen door Philip den Boer 

 

Collectes zondag 21 februari 

1. Noodhulp, ‘Kinderen in de knel’ 
2. Onderhoud Kerktuin 
3. Project Groen & warm 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 21 februari Ochtenddienst     
Voorganger : Ds. F. W. Verbaas          
Ouderling van                                                   
Dienst              : Huib de Waal                          
Lector  : Willy van der Laan-Koemans 
Organist : Jan Nieuwkoop               
Lezingen : Matteüs 4: 1-11                 
Liederen  : Psalm 91: 1,2   
                           (alleen orgelspel) –       
                            om thuis mee te zingen  
                           :Lied 547: 2,3,4,5  
                            (opname gemeenteleden)                                                                                                   
                           :Lied 838: 3 (declamatie)                                                 
 
                           : Lied 538: 1,4 (declamatie) 

   :Lied 556: 1,2,3 
    (opname gemeenteleden) 
   : Lied 575: 1,4 (alleen orgelspel) 

 
Middagdienst                                          

Voorganger : Da. C. Kok-Schaap, Prinsenbeek 

Ouderling van Dienst ; Huib de Waal         

Organist : Jaco van de Werken            

Lezingen : Genesis 3: 1-9 en  

                              Matteüs              :4: 1- 11   

Liederen  : Lied 91A (alleen orgelspel, om  

                                            thuis mee te zingen 

                           : Lied 539 (declamatie)     

                            : Lied 542: 1 en 4 (declamatie)   

                             : Lied 418: 1 en 2 (alleen      

                                               orgelspel) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/hervormdegemeenteteheusden


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemengroet zondag 21 februari 

De bloemen van deze zondag gaan als groet  

en felicitatie van de gemeente naar het gezin 

van Eline en Bart van Beurden-Klop  

te Waalwijk, dat op zondag 14 februari is verblijd 

met de geboorte van een dochtertje, en zusje van 

Owen, dat luistert naar de naam Fleur.      

 

Agenda (van zondag 21 tot en met zaterdag  

                                   27 februari) 

Dinsdag       : Online Spirit, om 19:00 uur 

Woensdag   : Online ‘dessertgesprek’ met de  

                      Eetgroep 16-19 jarigen, om 19:00 u 

Donderdag  : Online Open Cirkel, om 20:00 uur  

 

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 ‘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!!! Meer 
informatie op www.pgheusden.nl en op Facebook 
en Instagram (@pgheusden.nl) 

 

Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate”    
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