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Deze zondag worden de kaarsjes voor de 

kindernevendienst en 10 plus club  aangestoken 

door Joël van Dis. 

Ochtenddienst  10 uur – viering Heilig 
Avondmaal 
Thema:  “Hij komt, Hij komt” 
Voorganger : Ds. J. van den Brink, Genderen    
Ouderling van                     

Dienst  : Hennie de Waal              

Organist : Jaco van de Werken   

Lector          : Huib de Waal             

Lezingen : 1 Korintiërs 11: 26, Jesaja 25: 6,   

en 9,    Openbaring 19: 5 – 9               

Zingen               : Psalm 130: 3 en 4  

  : Psalm 103: 2   

  : Lied 834: 2 en 3  

  : Lied 680: 1 en 4  

  : Psalm 98: 4   

  : Lied 908: 1 en 2  

   : Lied 340b   

  : Lied 384                         

  : Lied 885: 1 en 2                      

Er is vanmorgen kindernevendienst tot en met 

groep 6 van de basisschool en 10 plus club. 

Middagdienst 17 uur  (in de Open Hof) 
Thema: “Verwachten” 
Voorganger : Da. Matthea Klaasse-Mesch, 
Andel 
Ouderling van        

Dienst  : Hennie de Waal               

Pianist     : Jaco van de Werken            

Lezingen : Psalm 130, Lucas 1: 26 – 38.    

Zingen              : Lied 442: 1  -  2  

   : Lied 130c   

  : Psalm 33: 8   

   : Taizé 152    

  : Lied 904: 1, 4 en 5 

Collectes:       

1. Noodhulp t.b.v jeugd in Colombia 
2. Nieuwe verwarming 
3. Project Groen en Warm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemengroet               

De bloemen van deze zondag gaan als felicitatie 

van de gemeente naar:               

Bertha en Bert van Os-Bouman , die vandaag 60 

jaar zijn getrouwd. 

Vervolg Winterfair:        

Na de succesvolle Winterfair gaan we nog even 

door. Op zaterdag 3 december a.s., tijdens de 

Heusdense Brocantemarkt,  worden de niet-

verkochte spullen van de Winterfair aan de man 

gebracht in een kraam bij de Open hof in de 

Breestraat. Tussen half elf en vier uur zie wij u 

graag bij onze kraam!  Hartelijk welkom! 

Avondgebed in het koor van de kerk 
Woensdagavond 30 november is er weer een kort 
avondgebed in het koor van de kerk. De aanvang 
is 19.15 uur en de bijeenkomst duurt ongeveer een 
half uur. Er wordt een vaste liturgie gevolgd, die 
bestaat uit gebeden, een hardop gelezen Psalm, 
een lezing uit de bijbel, samen zingen en samen 
stil zijn. Op de tafel achterin de kerk ligt het 
voorbedenboek, waarin iedereen een gebed 
schrijven kan, dat meegenomen wordt in het 
avondgebed. Via het Youtube-kanaal van onze 
gemeente kan het avondgebed thuis meebeleefd 
worden, direct of op een later moment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstpakketten voor Geloven in Spangen 
Zondag 27 november worden de enveloppen 
uitgedeeld voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie 
voor Geloven in Spangen en Bospolder-
Tussendijken. De kerngemeente Geloven in 
Spangen en de pioniersplek Geloven in Bo Tu 
proberen aanwezig te zijn in de samenleving daar, 
door naast de mensen te staan. Nico van Splunter 
schrijft: ‘soms, als ik me suf pieker, waar ik het 
geld en de hulpmiddelen vandaan moet halen, 
denk ik aan de kerken. Zouden we 
dwarsverbindingen kunnen creëren?’ Misschien 
kunnen we ook vanuit Heusden zo’n 
dwarsverbinding maken, in een jaar waarin zoveel 
mensen moeite hebben, de eindjes aan elkaar te 
knopen. Tot en met 31 december staat er achterin 
de kerk en in de Open Hof een grote doos waarin 
u uw bijdrage kunt doen. Wanneer u niet in de 
gelegenheid bent, naar de kerk te komen: uw gift is 
van harte welkom op de rekening van de diaconie: 
NL07 RABO 0121 7066 05 t.n.v. Diaconie PG 
Heusden o.v.v. Pakketten Spangen. We hopen dat 
er veel pakketten uitgedeeld kunnen worden! 
 
Adventskalender Aan tafel 
Zondag kan de Adventskalender van de 
Protestantse Kerk Nederland meegenomen 
worden uit de kerk, zolang de voorraad strekt. Het 
thema is ‘Aan tafel – plek voor iedereen’. Voor elke 
dag is er een korte overdenking om in de 
adventstijd te lezen, aangevuld met liederen, 
gebeden en citaten. Bij de inleiding is een mooie 
foto geplaatst met daaronder een tekst naar Psalm 
25: 1-2 ‘Mijn leven til ik, God, naar U omhoog. Op 
U vertrouw ik’. De kalender is ook online te volgen 
via petrus.protestantsekerk.nl/advent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Digitaal collecteren:       

Het digitale collecteren gaat als volgt:  

1.  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 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 

 

Hierbij kunt u per collectedoel het bedrag 

aangeven. 

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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