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Ochtenddienst  
Voorganger :  Pastor Nico van Splunter,  
     Rotterdam 
Ouderling van  
dienst  :  Willy van der Laan 
Organist :  Jan Nieuwkoop 
Lector  :  Ronald Schippers 
Lezing  :  Job 1:  1 - 22 
Zingen  :   Lied 756:  1, 2 en 6 
  :   Psalm 86:  1 en 5 
  :   Lied 117 d 
  :   Lied 935:  1, 2 en 3 
  :   Lied 23b: 1, 3 en 5 
  :   Lied 905:  1 en 4 
  :   Lied 416:  1 en 4 

    
Middagdienst 
Vanwege de coronacrisis vindt de middagdienst 
geen doorgang. 
 
Collectes  

1.  SDOK Stichting De Ondergrondse Kerk 
(hulp  aan vervolgde Christenen) 

2.  Plaatselijk kerkenwerk 
3.  Instandhouding van de eredienst 

 
Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan als groet van 

de gemeente naar: Dhr. Gijs van Loon in 

Altenahoven te  Almkerk.    

 

 

Open Kerk op woensdag- en zaterdagmiddag      

Om gemeenteleden (en gasten) de gelegenheid te 

geven om tijdens de coronacrisis toch de 

Catharijnekerk te bezoeken, is de kerk vooralsnog 

op iedere woensdag- en zaterdagmiddag 

geopend van 14:00 tot 16:00 uur. Ter wille van 

de ‘anderhalve-meter- samenleving’ is er 

éénrichtingsverkeer in de kerk, dat wil zeggen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

door de hoofdingang naar binnen kunt en via de 

zijingang weer naar buiten. U kunt even gaan 

zitten in de banken om te mediteren. U kunt als u 

dat wilt een kaarsje aansteken. Op 

woensdagmiddag is de predikant aanwezig en 

beschikbaar voor een gesprek; op zaterdagmiddag 

is de predikant of een ouderling aanwezig. Nadere 

informatie: Nel Rijneveld (691981) of ds. Frans 

Willem Verbaas (531663). 

 

Kindernevendienst: inleveren pinkstervlammen 
In het Hemelvaartsweekend zijn onder de kinderen 

van de nevendienst en 10+club ‘bouwpakketjes’ 

rondgebracht om een pinkstervlam te maken. 

Deze kunnen tot en met vrijdag 29 mei worden 

ingeleverd bij Mariëtte Duijster (Juliana van 

Stolbergstraat 41 in Veen), Wilco Honcoop 

(Grotestraat 5  in Veen) of ds. Frans Willem 

Verbaas (Pelsestraat 8 in Heusden) 

Agenda (van zondag 24 mei tot en met zaterdag 
30 mei)   
Woensdag  : Open Kerk van 14:00 – 16:00 uur 
Zaterdag : Open Kerk van 14:00 – 16:00 uur 
  
Wel en wee in de gemeente 
 
Dhr. P. Boll (Prov. Weg 2a, 5157 ND Doeveren) is 

weer thuisgekomen uit het JBZ. 

   

Dhr. J. van de Merwe (Grotestraat 6, 5156 NB 

Heesbeen) wordt thuis verzorgd.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAAL COLLECTEREN 

U kijkt zondagochtend ook weer om 10.00 u via 
YouTube naar de kerkdienst (zie onze website 
pgheusden.nl)? Mooi! 
Denkt u dan ook aan de collecten? U wordt 
gevraagd één bedrag te geven voor drie doelen, 
te 
weten: 1. Het kerkelijk werk van de Diaconie, 2. 
Het kerkelijk werk van de Kerkrentmeesters en 3. 
De Instandhouding van de Eredienst ( is natuurlijk 
nu super-actueel…!) . Overeenkomstig hetgeen we 
vorige week schreven: U maakt uw gehele zon- 
dagse 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. 
 

 
 
Wilt u uw collectegelden opsparen, ook prima, we 
zien al uit naar de eerste fysieke inzameling…. 
Namens Diaconie en Kerkrentmeesters: Hartelijk 
dank voor uw medewerking en gaven!!! En nog 
een keer bedankt: Dank u voor alles wat u al 
digitaal overmaakte de afgelopen zondagen!! We 
merken aan alles dat we een sterke gemeente 
zijn!! Die sterkte bidden wij u ook allemaal toe in 
deze zorgelijke tijden. 
Kijk regelmatig op https://pgheusden.nl en 
Facebook voor ’t laatste nieuws 
 

Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” 

en/of onze website www.pgheusden.nl , waar u 

ook de tekst van deze Zondagsbrief en van de 

Gemeentebrief van zondag 24 mei kunt vinden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgheusden.nl/

