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Beloken Pasen is de naam van de eerste zondag 
na Pasen. ‘Beloken’ is het tegengestelde van 
‘ontloken’,  
dit betekent dat deze zondag de afsluiting vormt 
van de paasweek. De morgendienst wordt geleid 
door onze oud-predikant ds. Troost. Het wordt een 
bijzondere dienst, ds. Troost viert het 50-jarig 
ambtsjubileum en beëindigt het dienstwerk als 
predikant op deze zondag. We ervaren het als 
voorrecht dat wij dit samen met  ds. Troost, die 
zoveel voor onze gemeente betekend heeft, 
mogen meebeleven. We denken hierbij ook aan 
mevr. Troost en allen die om hen heen staan.  
  
Deze zondag worden de kaarsjes voor de  
kindernevendienst aangestoken door Melle 
Brandenberg. 
 
Ochtenddienst.  
Voorganger : dr. A.F. Troost, Ermelo      
Ouderling van    
Dienst  : Ronald Schippers 
Organist : Jaco van de Werken 
Lector  : Jacomine van der Schans 
Cantorij             : o.l.v. Jaco van de Werken 
Lezing  : Openbaring 21: 1,2 en 22-25 
Zingen               :   Psalm 27: 1 en 2 
                          :   Lied 637 
                          :   Psalm 119: 12 

 :  Lied 293 (Zingende gezegend) 
 :  Lied 102 (Zingende gezegend) 
 :  Lied 737: 1, 2, 3, 4, 5, 21 
 :  Lied 344 (Hemelhoog) 
 :  Lied 81 (Voorzichtig Licht) 
 :  Lied 654: 3, 4 en 6 
 

Er is vanmorgen kindernevendienst tot en met 

groep 6 van de basisschool.  
 

Collectes:       
1. Stichting Vakantieweek Gehandicapten 
2. Kerkdienst Digitaal 
3. Project Groen en Warm 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middagdienst.    
Voorganger : Ds. H.J. van Kapel, Waspik 
Ouderling van    
Dienst  : Ronald Schippers 
Organist : Nico Olie 
Lezing  : Joh. 20: 11-18, 1 Kor.15: 1 - 
11 
Zingen  : Psalm 42: 1 en 7 

: Lied 247 
: Lied 81 
: Psalm 33: 8 
: Lied 870 
: Lied 265 
 

Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan als groet 
en felicitatie van de gemeente naar:   
de jubilerende dominee Troost en zijn 
echtgenote. 
 
Deze week denken wij in het bijzonder aan:  
Mevr. Van Loon,  Wijk en Aalburg 
 
Overleden 
Op 20 april j.l. is op 87 jarige leeftijd overleden 
ons gemeentelid Dicky Versteeg-Sluijmers. 
Zij woonde de laatste jaren in Huize Antonius 
te Heusden. Ze wordt op dinsdag 26 april  
a.s. begraven op de algemene begraafplaats 
Buytenhove, na een afscheidsdienst in onze 
kerk om 13.30 uur. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
Agenda 
Woensdag 27 april:    Avondgebed om 19.15 
                                    uur in de kerk 
Zaterdag 30 april        Bloemenmarkt bij de 
kerk 
 
Avondgebed 
Woensdagavond 27 april is er weer een kort  
avondgebed in de kerk. De aanvang is 19.15 
uur. 
Er wordt een eenvoudige liturgie gevolgd, 
waarin  
gebeden en gezongen wordt, een 
Psalmgebed  
hardop in twee ‘koren’ gelezen en we zijn stil.  
Op de tafel achterin de kerk ligt zondag een  
voorbedenboek, waarin iedereen een  
gebedsonderwerp kan schrijven. Deze worden  
meegenomen in de voorbeden in het 
avondgebed.   
Het avondgebed duurt ongeveer een half 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 ‘collecte 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!!!  
diaconie@pgheusden.nl  
kerkrentmeesters@pgheusden.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Ha jongelui ;-) 
 
Komende zondag is er weer Solid Friends, 
ook deze keer gaan we er een gezellige en 
ontspannen middag van maken. Omdat het de 
laatste officiële middag van dit seizoen is,  
 
sluiten wij deze samen af met de Spirit en 
Esprit jongeren. 
Deze keer niet zoals gebruikelijk op de zolder 
van de Open Hof maar in de kerk. We 
beginnen om 14.30 uur. Zien we jullie dan? 
Kijk of je met elkaar mee kunt rijden, dat is wel 
zo gezellig! 
 
We hebben er onwijs veel zin en zien jullie 
graag zondag! 
 
Groetjes, Marian, Ria, Eline, Nicolien en Wilco 

 
PS: schrijven jullie het kampweekend van 
11 en 12 juni 2022 ook alvast in jullie 
agenda? 
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