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Deze zondag worden de kaarsjes voor de 

kindernevendienst en 10 plus aangestoken door Lieve 

Hartman. 

 

Ochtenddienst  10 uur:  
Voorganger : Drs. R. D. van Schouwen uit  
    Honselersdijk 
Ouderling van        

Dienst   : Hennie Spek              

Organist    : Jaco van de Werken                                        

Lector   : Ellen Jansen     

Lezingen   : Psalm 77: 14-21  

   : Mattheus 8:23-27 en  

     Mattheus 14:22-33                

Zingen      : Psalm 105:1 en 2  

   : Psalm 105:3   

   : Lied 301f   

   : Psalm 66:   

   : Psalm 78: 1 en 25  

   : Lied 655:1,3 en 4  

   : Lied 917: 1,3,5 en 6  

   : Lied 978: 1,3 en 4 

Er is vanmorgen kindernevendienst tot en met groep 6 

van de basisschool en 10+ club. 

Collectes:       

1. Stichting De Hoop 
Stichting De Hoop is een instelling voor evangelische 

hulpverlening. Depressie, angsten, verslavingen... Het zijn 

problemen waar heel wat mensen, jong en oud, in hun 

leven tegenaan lopen. De Hoop biedt deskundigen die 

bewogen zijn vanuit de liefde van Christus! De Hoop helpt 

mensen op weg naar een nieuw leven. Wij hopen op uw 

bijdrage te kunnen rekenen. 

2. Instandhouding Predikantsplaats 
3. Project Groen en Warm 

 

 

 

Middagdienst 17 uur : Choral Evensong 
Met medewerking van Vocaal Ensemble Voxtet o.l.v. 
Lydia Liefting  
 
Voorganger : dominee G. van der Linden uit  
    Waalwijk 
Ouderling van                   

Dienst  : Hennie Spek           

Organisten : Coen van Alphen en Nico Olie  

Lezingen   : Ezechiël 14:4-6   

   : Lucas 14:16-24 

Zingen Koor en samenzang          

: Koorgebed: Hide not thou thy face    

(koor)                        

: Gezongen voorbereidingsgebed 

(koor)                                                      

: Lied 287 (samenzang)          

: Psalmgebed: Psalm 18 (koor)                

: Magnificat (koor)           

: Nunc Dimittis (koor)          

: Lied 1005 (samenzang)                         

: Gezongen responsorie-gebeden 

(koor)             

: Het gebed des Heren (koor)          

: Collecta-gebeden (koor)                       

: Klankicoon: ‘Remember not, Lord, 

our offences’ (koor)                    

: Avondhymne: Lied 248 (samenzang)                        

: Slot-responsorie (koor)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet          

De bloemen van deze zondag gaan als groet van de 

gemeente naar:  Bert Nederlof  (Het Zonnelied, 

Hoogesteeg 2, 5324AD in Ammerzoden, afdeling 

Passage, Kamer 38) die na een heupoperatie in 

Ammerzoden gaat revalideren. 

Deze week denken wij in het bijzonder aan:  
Mevr. Van Loon-van Rijswijk, Azaleastraat 73, 4261 CT 
in Wijk en Aalburg 
 

Belijdenis                 

Janita Smit, Coletsingel 28, 4264 VG Veen, kwam 

geruime tijd met familie Bok mee naar de kerk. Ze doet 

op deze zondag 26 juni belijdenis van haar geloof in de 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Waardhuizen. 

We feliciteren haar van harte met deze keuze! 

 

Avondgebed in het koor van de kerk 

Op woensdagavond 29 juni is er weer een kort 

avondgebed in het koor van de kerk van 19.15-19.45 

uur. Ook thuis kan meegebeden worden via het 

YouTube-kanaal van onze gemeente. Op de tafel 

achterin de kerk ligt een voorbedenboek waarin 

gebedsonderwerpen geschreven kunnen worden, die 

meegenomen zullen worden in het avondgebed. 

 

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 op één van de volgende 

twee manieren: 

1. Naar bankrekeningnr. NL37RABO0121707520 van 

de Protestantse Gemeente Heusden onder 

vermelding van ‘coll zondag (datum)’; of, 

2. U scant de hierbij getoonde QR-code en volgt de 

instructies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens Diaconie en Kerkrentmeesters: hartelijk dank 

voor uw medewerking en gaven!!!  

diaconie@pgheusden.nl  

kerkrentmeesters@pgheusden.nl 

 

Kopij voor de zondagsbrief kan worden ingeleverd tot 

donderdagavond 22:00 uur via: 

zondagsbriefheusden@gmail.com. 

 

Voor meer informatie zie ons kerkblad Vigilate en/of 

onze website www.pgheusden.nl 
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