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Ochtenddienst  -  Reformatieherdenking 
Voorgangers : Da. L. Vos, Diaken A. 
Soeterboek,     ds. F. W. Verbaas   
Ouderling van  
dienst  : Ronald Schippers 
Organist : Ben de Rooij 
Lezingen : Deut. 6: 1-9 en Matteüs 22: 34-
40 
Zingen  : Psalm 130: 3  -  4 
  : Lied 705: 1,2  -  3,4 
  : Psalm 19: 3 
  : Lied 342: 1 en 2 zingen, 3 en 4 
    lezen, 5 + amen zingen 
  : Lied 969: 1,2,3,4 
  : Lied 23B: 3 (gedachtenislied) 
  : Lied 971: 1,2,3 

 
Middagdienst   
Voorganger : Dhr. A. S. Brinkman, Predikant in 
    Opleiding, Lunteren,      
Ouderling van  
dienst:   : Ronald Schippers 
Organist : Jaco van de Werken 
Lezingen : Handelingen 8: 26 - 39 
Zingen  : Psalm 62: 1  -  5 
  : Lied 906: 1   -  6,8 
  : Lied 969:  1, 2  -  3,4 
  : Lied 263: 1, 2 en 3 

   
Collectes (worden gehouden bij het verlaten van 
de kerk)  

1. Mercy Ships        
2. Plaatselijk kerkenwerk        
3. Instandhouding eredienst 

 

Reformatieherdenking op zondag 25 oktober        

Dit jaar herdenken wij de reformatie samen met 

onze Lutherse en onze Rooms-Katholieke 

broeders en zusters. Jaarlijks bidden wij gedrieën 

in januari om eenheid onder de christenen - 

daarom wilden wij dit jaar ook eens gezamenlijk de 

reformatie gedenken. De centrale vraag van de 

ochtenddienst zal zijn: wat heeft de reformatie 

betekend voor de Lutherse, Rooms-Katholieke en 

Calvinistische geloofstraditie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet  
Bloemen gaan deze zondag als groet van de 
gemeente naar mevr. Gea van Heerikhuize te 
Nederhemert die weer thuis is na een operatie in 
het JBZ te Den Bosch.   
 
Ochtend- en middagdiensten in coronatijd.                              

In verband met de coronabeperkingen mogen 30 

kerkgangers de dienst bijwonen, in zowel de 

ochtend- als de middagdienst. U wordt verzocht 

zich aan te melden bij onze scriba Huib de Waal 

per e-mail (scriba@pgheusden.nl) of telefoon: 

0416-662568 of 06-22458240. Ook wordt u 

verzocht om (alleen) tijdens het lopen in de kerk 

een mondkapje te dragen (niet op uw zitplaats 

dus). Nadere informatie over de 

coronamaatregelen in onze gemeente is te vinden 

in de Gemeentebrief die vorige week als bijlage 

van de zondagsbrief op de website is geplaatst.  

In Memoriam Pieter Andrienus Boll  
Op donderdag 22 oktober is Pieter Andrienus 
(Piet) Boll overleden op, op 82-jarige leeftijd te 
Doeveren. In besloten kring zal de uitvaartdienst 
worden gehouden op woensdag 28 oktober in de 
Catharijnekerk te Heusden. Aansluitend zal de 
teraardebestelling plaatsvinden op de hervormde 
begraafplaats te Doeveren.   
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Huwelijksdienst Gera van Alphen en Ries van 
Blijderveen 
Nadat zij hun bruiloft in maart vanwege de 
coronacrisis moesten uitstellen, gaat het op 
donderdag 29 oktober eindelijk van komen! Gera 
van Alphen en Ries van Blijderveen hopen elkaar 
donderdag het ja-woord te geven en een zegen 
over hun huwelijk te ontvangen. De huwelijksdienst 
wordt gehouden in de Catharijnekerk, begint om 
15:30 uur en is te volgen via kerkomroep.nl of het 
youtubekanaal van onze gemeente.   
 
Open Cirkel 
De bijeenkomst van de  Open Cirkel zal 
donderdagavond 29 oktober vanwege de 
coronamaatregelen online worden gehouden. 
Deelnemers worden uitgenodigd een mailtje te 
sturen naar ds. Verbaas (fw.verbaas@hetnet.nl), 
zodat hij hun een link kan sturen voor een 
onlinevergadering via Microsoft Teams.  
 
Agenda (van 25 oktober tot en met 1 november)    
Zondag:  : Solid Friends in de Open Hof,  
                           van  14:30 – 16:30 uur 
Woensdag : Eetgroep 16-19 jarigen, vanaf  
                           17:00    uur in de Open Hof  
Woensdag  : Maandelijks avondgebed,om  
                                                          19:15 u  
Donderdag : Huwelijksdienst Gera van Alphen 
                            en     Ries van Blijderveen 
Donderdag: : Open Cirkel, om 20:00 uur  
                (onlinebijeenkomst)  
 
Gebedsonderwerpen voor het avondgebed van 
a.s. woensdag kunnen genoteerd worden in het 
“Voorbedenboek” achterin de kerk, maar u kunt 
ook mailen naar de scriba, wanneer u niet in 
gelegenheid bent, naar de kerk te komen. 
 

Solid Friends: zondag 25 oktober 

Komende zondag is er Solid Friends! Een 
gezellige middag waar we rondom een actueel 
onderwerp leuke spellen doen en met elkaar over 
doorpraten.  
Je bent van harte welkom om 14.30 uur op de 
zolder van de Open Hof en de middag duurt tot 
ongeveer 16.30 uur. Kijk of je met elkaar mee kunt 
rijden, dat is wel zo gezellig.  
We vinden jullie veel te belangrijk daarom hebben 
we er voor gekozen om weer ‘live’ samen te 
komen.                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk houden we de coronamaatregelen in 
acht, dat betekent o.a. dat wanneer je je niet lekker 
voelt of klachten hebt, thuis blijft.  
We zien je graag zondag! 
groetjes, Ria, Wilco en Nicolien 

Een vorstelijke gift 
..... zag de kerkelijk ontvanger verschijnen op de 
bankrekening. Overgemaakt door het 50-jarig 
echtpaar Gijs en Betty Bouman-van Pinxteren. Met 
een feestelijk onthaal en een gezellige ‘nazit’ 
waren zij het middelpunt van een mooie 
dankdienst in de Catharijnekerk waarmee zij hun 
huwelijksjubileum wilden vieren. De vele gasten 
doneerden hun cadeau in een grote doos: de 
‘doos-opbrengst’ was bestemd voor twee goede 
doelen, één daarvan was onze gemeente! Een 
vorstelijke gift zag de kerkelijk ontvanger…. 
Hartelijk dank Gijs en Betty! 

DIGITAAL COLLECTEREN 
U bent er al aan gewend, maar we gaan stug 
door….  U wordt gevraagd één bedrag te geven 
voor de 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!!! 
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