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Deze zondag wordt het lampje van de 

kindernevendienst waarschijnlijk niet aangestoken, 

omdat alle kinderen met vakantie zijn. 

Ochtenddienst   
Voorganger :  Ds. D.J. Versloot, Woerden                                                            
Ouderling van  
dienst  : Huib de Waal 
Organist : Jan Nieuwkoop  
Lector  : Huib de Waal 
Lezingen : 1 Korintiërs 13 
  
Zingen  : Psalm 122: 1 en 3 

: Lied 903: 1 en 6 
: Lied 320  
: Psalm 133: 1 en 2 
: Lied 793  

                          : Lied 791 
 
Middagdienst 
Voorganger : Ds. C. Nieuwenhuizen, 
Oosterhout  
Ouderling van  
dienst  : Huib de Waal  
Organist : Jan Nieuwkoop 
Lezing    :  1 Koningen 3:  5 – 12 
                          : Mattheus 13:  44 – 52 
 
Zingen  : Psalm 107:   1  

: Lied 281: 1 en 2 
: Lied 195    
: Lied 846:  1 en 2 
: Lied 368g:  5 
: Lied 313: 1 en 4 
: Lied 281:  8, 9 en 10 
: Lied 568a 

 
Collectes (worden gehouden bij het verlaten van 
de kerk)  

1. Friedenstimme (Evangelisatie in 
Rusland) 

2. Instandhouding predikantsplaats 
3. Instandhouding eredienst 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan met een 
hartelijke groet van de gemeente naar:   
Dhr. Jan van de Merwe te Heesbeen. 
 
Agenda ( zondag 2 tot en met zaterdag 8 
augustus)    
Woensdag  : Open Kerk van 13:30 – 16:30 uur 
Zaterdag : Open Kerk van 13.30 – 16:30 uur 
  

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 

 

 

 

 

 

https://pgheusden.nl/laatste-nieuws


 
 

 

 

 

 

 

 

 

WOEKEREN MET DE RUIMTE… 

Ja, dat moeten we in deze coronatijden….. 

Daarom een oproep: Als u de kerk inkomt, en u 

loopt door de middenpad en u zoekt een mooi 

plaatsje en u vindt een lege bank: Ga dan niet pal 

aan de middenpad zitten s.v.p. op de eerste 

plaatsen, maar schuif dan a.u.b. door zo ver 

mogelijk naar de ‘buitenkant’ …. U laat dan heel 

gastvrij zien aan andere kerkbezoekers dat er ook 

in uw bank nog volop plaats is…. 

Bedankt voor begrip en medewerking!! 

DE PLUIM VAN DE WEEK… 

We zullen ’t kort houden, want de pluim is deze 

week bestemd voor iemand die er totaal niet van 

houdt deze te ontvangen…. Maar sjonge jonge wat 

is er hard gewerkt in deze voorbije 

coronamaanden in de kerk, aan de kerk, voor de 

kerk, etc. Teveel namen om op te noemen, en we 

noemen ook geen namen bij deze pluim, maar met 

lof verdiend wegens onvermoeibare inzet met 

behoud van goed humeur en dienstvaardigheid 

gaat deze pluim in tropische omstandigheden 

naar: jaja, u wist het al…. de SCRIBA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochtend- en middagdiensten in augustus                        

In de maand  augustus hebben we meer ruimte om 

elkaar zondags in/bij onze mooie Catharijnekerk te 

ontmoeten. Graag herinneren we u nogmaals aan 

de 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 zijn elke dienst een viertal 

voorzangers die de lofzang gaande houden.                                                          

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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