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Deze zondag wordt het lampje van de 

kindernevendienst aangestoken door Joël van Dis 

en zijn vader zal hem assisteren.  

Ochtenddienst   
Voorganger : Nicolien Luitwieler (predikant in  
                                                               opleiding)        
Ouderling van  
dienst  : Korrie Straasheijm 
Organist : Sander van Keulen  
Cornet  : Nadieh Schouten 
Bariton               : Ilse Schouten 
Lector  : Ronald Schippers 
Lezingen : 1 Koningen 3:  5 - 12 
                            Matteus 13:  44 - 52 
Zingen  : Psalm 92:  1, 2 en 3 

: Lied 305  
: Lied 16b   
: Lied 313:  1 en 5 
: Lied 1000 
: Lied 837:  1 en 4  

 
Middagdienst 
Voorganger : Ds. B. de Graaf, Waalwijk  
Ouderling van  
dienst  : Korrie Straasheijm  
Organist : Sander van Keulen 
Lezing    : Johannes 5:  1 - 13  
Zingen  : Psalm 72:   2 en 4  

: Lied 317: 1 en 2 
: Psalm 116: 1, 4 en 8    
: Lied 800:  1 en 3 
: Lied 868:  5 
: Lied 418: 1 en 2 

 
Collectes (worden gehouden bij het verlaten van 
de kerk)  

1. Edukans (voor onderwijs in  
                                Ontwikkelingslanden)   

2. Plaatselijk kerkenwerk 
3. Instandhouding eredienst 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan met een 
hartelijke groet van de gemeente naar:   
Dhr. Bas Bouman  te Babyloniënbroek) was na 
een hartinfarct opgenomen in het Twee Steden 
Ziekenhuis in Tilburg.  Na behandeling is hij 
inmiddels weer thuis. 
 
Deze week denken we in het bijzonder aan: 

mevr. A. Weck-Nelis die vrijdag j.l. is verhuisd naar 

Huize Antonius, kamer 164. 

Agenda (van zondag 26 juli tot en met zaterdag  
1 augustus)    
Woensdag  : Open Kerk van 13:30 – 16:30 uur 
Zaterdag : Open Kerk van 13.30 – 16:30 uur 
  
 
Zomervakantie ds. Verbaas 
Vanaf maandag 6 juli tot en met maandag 3 
augustus heeft ds. Verbaas zomervakantie. Mocht 
u gedurende deze periode in contact willen komen 
met een predikant, dan kunt u contact opnemen 
met onze scriba Huib de Waal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAAL COLLECTEREN 
U bent er al aan gewend, maar we gaan stug 

door….  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…!) . En 

zoals steeds:  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!!!  

Kijk regelmatig op https://pgheusden.nl en 

Facebook voor ’t laatste nieuws 

 

GEZOCHT…. 
Jongens en meiden, mannen en vrouwen die 

binnen onze gemeente willen meebouwen aan 

onze DIGITALE KERK.  Mmm, groot woord voor 

voorlopig kleine dingen: meewerken, mee 

bedienen van geluid in de kerk, beeld in de kerk, 

streaming, content, Fb… Noem ’t maar op… Wil jij 

lid worden van ons AVTeam (Audio/Video)? 

Heb je lol in samenwerken met andere techneuten, 

andere nerds? 

Meld je dan aan: info@pgheusden.nl 

Leeftijd? Van 14,15,16 jaar tot x jaren 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochtend- en middagdiensten in juli.                         

In de maand  juli hebben we meer ruimte om 

elkaar zondags in/bij onze mooie Catharijnekerk te 

ontmoeten. Graag herinneren we u nogmaals aan 

de gewijzigde mogelijkheden: we mogen weer 

kerkdiensten houden met ruim 100 kerkbezoekers, 

want ons kerkgebouw biedt de ruimte om (op 

gepaste afstand van elkaar) met dit aantal de 

eredienst te vieren. U bent van harte welkom in 

zowel de ochtend- als de middagdiensten. Zou u 

zo vriendelijk willen zijn om u aan te melden voor 

de ochtenddiensten (e-mail naar 

scriba@pgheusden.nl of een belletje naar de 

scriba 0416-662568 of 06-22458240). Voor de 

middagdiensten hoeft u zich niet aan te melden.   

De kerkenraad heeft besloten de samenzang nog 

uit te stellen.                                                            

Er is koffie/thee of frisdrank na de dienst in de 

kerktuin. 

Uitzending via youtube. Onze kerkdiensten 

worden voorlopig via youtube uitgezonden. Via 

onze website (www.pgheusden.nl) kunt u naar het 

youtube-kanaal gaan.                                        

Vanaf heden kunt u alleen luisteren via 

kerkomroep.nl, voor het kijken naar de kerkdienst 

via kerkomroep.nl heeft u een wachtwoord nodig. 

Meekijken via Youtube blijft dus wel mogelijk. 

Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” 

en/of onze website www.pgheusden.nl.   
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