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Het vijfde kaarsje op de menora wordt gedoofd 

door Joël van Dis, die ook het bijbehorende 

versje voor zal lezen. 

Kaarsjes doven in de veertigdagentijd 
In de Veertigdagentijd wordt iedere zondag een 
nieuw kaarsje in de menora gedoofd. Met het 
doven van de kaarsjes wordt de toenemende 
duisternis gesymboliseerd die Jezus voor ons 
heeft doorstaan. Vandaag zal het vijfde kaarsje 
worden gedoofd. 
 
Ochtenddienst  
Voorganger : Ds. F. W. Verbaas 
Ouderling van  
dienst  : Willy van der Laan-Koemans  
Organist : Jan Nieuwkoop   
Lector  : Sonja van Dis-Nieuwkoop        
Lezingen : Exodus 9: 13-35 en Johannes 
12: 37-431 
Zingen  : Psalm 43: 3, 5  
  : Lied 562: 1, 3  -  2 
  : Psalm 105: 2, 12   
  : Lied 575: 1, 2  
  : Lied 561: 1,2,3,4,5 
  : Lied 543: 1, 3  

 
Middagdienst 
Vanwege de coronacrisis vindt de middagdienst 
geen doorgang. 
 
Kerkdienst in beeld en geluid          

De afgelopen twee zondagen hebben velen via het 

internet de dienst meegemaakt. Om de piekdrukte 

op kerkomroep.nl voor te zijn, wordt de 

ochtenddienst vandaag al om 8:00 uur opgenomen 

en vervolgens op het  YouTube-kanaal van onze 

gemeente gezet. Mocht u desondanks niet direct 

verbinding krijgen met de kerkdienst, probeert u 

het dan een kwartier of een half uur later nog eens. 

Voor verwijzing naar kerkomroep.nl en ons 

YouTubekanaal, zie de website van onze 

gemeente: www.pgheusden.nl (doorklikken op 

online diensten bijwonen) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan als groet van 
de gemeente naar Pierre van den Hout te 
Oudheusden die afgelopen week weer thuis mocht 
komen uit het ziekenhuis. 
 
.     

Opgelet:  De zomertijd is ingegaan! De klok één   

                uur vooruit zetten! 

 

Agenda 

De coronacrisis noopt ons om in de komende 

week alle geplande activiteiten niet door te laten 

gaan.  

 

 

 

Het pastoraal werk in onze Protestante 

Gemeente te Heusden 

Omzien naar elkaar is belangrijk! In algemene zin 

geldt echter nu voor al het pastoraal bezoekwerk 

een negatief advies. De landelijke oproep ‘Mijd 

sociale contacten’ prikkelt ieders creativiteit om 

oog en oor voor elkaar te hebben. Benut telefoon 

en sociale media om elkaar nabij te zijn, elkaar te 

bemoedigen en om te zien naar elkaar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgheusden.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virtuele Solid Friends op zondagmiddag 5 april 
De maatregelen tegen het verspreiden van het 
corona-virus zorgen voor een onwerkelijke situatie 
waar we allemaal mee te maken. Jullie maken nu 
vanaf huis je schoolwerk en je kan niet meer naar 
je sport-/hobby-/Solid-club. Ook zijn je ouders of 
broertjes of zusjes wat meer thuis, je kunt je 
vrienden en vriendinnen niet meer live zien of niet 
meer op bezoek gaan bij opa en oma. Er komt veel 
op jullie af. Ook alle activiteiten van de kerk gaan 
anders of worden afgelast.  
Daarom willen we jullie heel graag binnenkort zien. 
Maar dan wel virtueel. We zijn namelijk heel 
benieuwd hoe het met je gaat. Als Solid Friends 
groep willen we volgende week zondag 5 april (dus 
een weekje later dan gepland) bij elkaar komen, 
maar dan dus virtueel. Op de gewone tijd van half 
3. Jullie zullen komende week daarvoor 
uitgenodigd worden via whats app. We hebben 
een gaaf programma wat een klein uurtje duurt en 
we gaan het doen via de app ‘houseparty’. Je kunt 
hem alvast ff downloaden, mocht je hem nog niet 
hebben.  
We hopen jullie op zondag 5 april dan virtueel 
weer te zien! We zien er naar uit.  
Let op jezelf en op elkaar, 
Wilco, Ria, Dennis en Nicolien 
 
 
Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” 
en/of onze website www.pgheusden.nl , waar u 
ook de tekst van deze zondagsbrief kunt vinden, 
en in de extra bijlage bij de zondagsbrief van 
deze zondag, 29 maart.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecten  29 maart 2020 

1. ZOA (christelijke hulpverlening 

wereldwijd) 

2. Project nieuwe verwarming    

3. Instandhouding van de eredienst  

                                                                     
U kijkt zondagochtend ook om 10.00 u via 
YouTube naar de kerkdienst (zie onze website 
pgheusden.nl)? Mooi!  
Ook mooi dat de digitale technieken dit allemaal 
mogelijk maken! We wensen u alvast een mooie 
dienst. Maar …. Eén probleem: U bent gewend om 
uw collecte-bijdrage in de collectezak te doen. Dat 
gaat dus nou niet lukken. Dus zoeken we naar 
oplossingen en dragen daarom de volgende 
mogelijkheden aan. U maakt uw gehele zondagse 
bijdrage (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 

 
 Natuurlijk: U kunt uw offergaven ook gewoon 
opsparen en tijdens de eerstvolgende kerkdienst 
(hopelijk weer snel…) in de daartoe bestemde 
zakken doen. Wij, kerkrentmeesters, hebben de 
voorkeur dat u geeft middels oplossing 1 of 2 
hierboven. Enne…. We hebben een afspraak 
gemaakt met de Diaconie over een eerlijke 
verdeling van de opbrengsten. 
Namens diakenen en kerkrentmeesters zeggen 

wij dank aan al degenen die afgelopen zondag 

(en ook de dagen erna) hun ‘digitale 

collectegelden’ overmaakten naar de 

bankrekening van de kerk.  
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