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Vanmorgen worden de lampjes van de 

kindernevendienst en de eerste adventskaars 

aangestoken door Rick Bouman, en Philip den 

Boer zal het eerst adventsversje voorlezen.   

Ochtenddienst. Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger : Ds. F. W. Verbaas            

Ouderling van         

Dienst  : Anita de Hoop             

Organist : Jan Nieuwkoop      

Lector  : Ellen Jansen                    

Lezingen : Genesis 2: 10-25 en   

  Lucas 1: 26-33 33-36                

Zingen  : Psalm 25: 10   

  : Lied 444: 1,2,4,5  

  : Lied 825: 3   -   8,9    

  : Lied 441: 1,10    

  : Lied 405: 4   

  : Lied 442: 1.2    

Vanmorgen is er kindernevendienst en 10+ club 

 

Middagdienst   

In verband met de nieuwe coronamaatregelen en 

de oproep aan de kerken om solidair te zijn, heeft 

de kerkenraad besloten om deze zondag de 

middagdienst niet door te laten gaan! 

 

           

Collectes zondag 28 november     

1. Noodhulp tbv World Vision in Afghanistan  
2. Nieuwe verwarming            
3. Project Groen en Warm 

De avondmaalscollecte is bestemd voor Geloven 

in Spangen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doopdienst zondag 5 december        

In de ochtenddienst van zondag 5 december 

zullen, naar wij hopen, Eljah en Joah, tweeling 

van Simon en Roxani Rijneveld en broertjes van 

Micha en Jaïra gedoopt worden. (Grotestraat 45, 

5158 NA Heesbeen) 

 

Toegankelijkheid kerkdiensten, mondkapjes 
zijn terug  
Bezoekers van de Catharijnekerk dienen bij 
verplaatsingen in de kerk een mondkapje te 
dragen. Verder houden we ons aan de volgende 
regels: in de kerk houden niet-huisgenoten 1,5 
meter afstand van elkaar; kerkgangers dienen 
geen corona-achtige gezondheidsklachten te 
hebben;  de collecte vindt plaats bij de uitgang; en 
voorlopig wordt er geen koffie of thee meer 
geschonken na de ochtenddienst. Bezoekers van 
diensten in de Catharijnekerk hoeven geen 
vaccinatie-apps of gezondheidsverklaringen te 
tonen. Ook hoeven kerkgangers zich tevoren niet 
aan te melden bij de scriba. Tenslotte: onze 
diensten blijven we uitzenden via youtube: 
www.youtube.com/protestantsegemeenteteheusden.nl .   

 
 
Bloemengroet                                                       

De bloemen van deze zondag gaan als groet van 

de gemeente naar: mw. J.F.M Tolhoek-Kooman te 

Oudheusden) die onlangs een operatie heeft 

ondergaan nadat zij haar heup had gebroken. Mw. 

Tolhoek is weer thuis.   

 

 

http://www.youtube.com/protestantsegemeenteteheusden.nl

