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Het vierde kaarsje op de menora wordt gedoofd 

door Ronald Schippers, die ook het bijbehorende 

versje voor zal lezen. 

Kaarsjes doven in de veertigdagentijd 
In de Veertigdagentijd wordt iedere zondag een 
nieuw kaarsje in de menora gedoofd. Met het 
doven van de kaarsjes wordt de toenemende 
duisternis gesymboliseerd die Jezus voor ons 
heeft doorstaan. Vandaag zal het vierde kaarsje 
gedoofd worden.  
 
Ochtenddienst  
Voorganger : Ds. F. W. Verbaas 
Ouderling van  
dienst  : Anita de Hoop  
Organist : Sander van Keulen  
Lector  : Carin Zuidema       
Lezingen : Exodus 7: 14-25 en Matteüs 27:  
                                                                   27-31       
Zingen  : Psalm 116: 2,3 

: Lied 547: 1,2,3  -  4,5,6 
: Lied 838: 3  
: Psalm 105: 1, 10  
: Lied 556: 1,2 
: Psalm 536: 1,2,3,4 
: Lied 413: 3, 1 
 

Collecten 
1. Kerktelefoon / internet 
2. Plaatselijk kerkenwerk 
3. Instandhouding eredienst 

 
Middagdienst 
Vanwege de coronacrisis vindt de middagdienst 
geen doorgang. 
 
Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan als groet van 
de gemeente naar Gera van Alphen en Ries van 
Blijderveen, (Verzetsplein 22 4264 VD Veen) die  
vanwege de coronacrisis afgelopen vrijdag hun 
bruiloft moesten uitstellen.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
U kijkt zondagochtend ook om 10.00 u via 
YouTube naar de kerkdienst (zie onze website 
pgheusden.nl)? Mooi!  
Ook mooi dat de digitale technieken dit allemaal 
mogelijk maken! We wensen u alvast een mooie 
dienst. Maar …. Eén probleem: U bent gewend om 
uw collecte-bijdrage in de collectezak te doen. Dat 
gaat dus nou niet lukken. Dus zoeken we naar 
oplossingen en dragen daarom de volgende 
mogelijkheden aan. U maakt uw gehele zondagse 
bijdrage (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 
 

 
 
 Natuurlijk: U kunt uw offergaven ook gewoon 
opsparen en tijdens de eerstvolgende kerkdienst 
(hopelijk weer snel…) in de daartoe bestemde 
zakken doen. Wij, kerkrentmeesters, hebben de 
voorkeur dat u geeft middels oplossing 1 of 2 
hierboven. Enne…. We hebben een afspraak 
gemaakt met de Diaconie over een eerlijke 
verdeling van de opbrengsten. 
Namens Diaconie en Kerkrentmeesters: Hartelijk 
dank voor uw medewerking en gaven!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpkngemeenteminnertsga.protestantsekerk.net%2Foudejaarscollecte%2F&psig=AOvVaw0i48pxA1O_MxVgg5vqB3-z&ust=1584718411461000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjOv6LupugCFQAAAAAdAAAAABAE


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wel en wee in de gemeente 
Vanwege de privacywetgeving worden op de 
digitale versie van deze zondagsbrief geen namen 
van zieke gemeenteleden vermeld.   
                 
 
Kopij voor de volgende zondagsbrief 
Kopij voor de zondagsbrief kan worden ingeleverd 
tot donderdagavond 22:00 uur via: 
zondagsbriefheusden@gmail.com 
 
Deze zondagsbrief is ook op onze website te 
vinden: www.pgheusden.nl 
 
Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” 
en/of onze website www.pgheusden.nl 
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