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Weer kerkdiensten met voorzangers en 30 

kerkgangers                  

Ondanks de versoepelingen, die afgelopen week 

zijn ingegaan, heeft het moderamen van de 

kerkenraad besloten het aantal kerkgangers nog 

niet te verhogen. Ook in de komende weken 

mogen dus dertig kerkgangers onze diensten 

bijwonen, plus degenen die in de dienst een taak 

hebben. Kerkgangers dienen geen corona-achtige 

gezondheidsklachten hebben. Zij worden verzocht 

hun handen te ontsmetten bij binnenkomst en een 

mondkapje te dragen tot zij op hun plaats zitten. 

Vier voorzangers zullen de lofzang gaande 

houden. Kerkgangers moeten tevoren een plaats 

reserveren, zowel voor de ochtend- als de 

middagdienst. Dat kan door te mailen naar: 

scriba@pgheusden.nl of telefonisch 0416-662568 

of 06-22458240. U bent van harte welkom! 

Daarnaast zenden wij onze erediensten uit via 

youtube: 

www.youtube.com/hervormdegemeenteteheusden     

Kindernevendienst               

Vandaag is er vanaf 10:00 uur weer 

kindernevendienst in de Open Hof  

Ochtenddienst                      

Voorganger : Ds. F. W. Verbaas                 

Ouderling van                                                         

Dienst  : Hennie de Waal                          

Lector  : Ronald Schippers                    

Organist : Ben de Rooij                           

Lezingen : Genesis 45: 1-7 en Matteüs 

18:21-22   Zingen  : Psalm 98: 1,2  

    : Lied 971: 1,3   -   

2    : Psalm 133: 1, 3   

    : Lied 967: 

3,4,5,6,7     : Lied 

975: 1,3      : 

Lied 708: 1,6 (= Het Wilhelmus)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middagdienst          

Voorganger : Ds. S. Jumelet, Zaltbommel  

Ouderling van          

Dienst  : Hennie de Waal               

Organist : Sander van Keulen                     

Lezing  : Johannes 14: 18-31                

Liederen  : Psalm 98: 1,2   -    3,4   

  : Lied 1010: 1,2   -   3,4                                   

  : Lied 440: 1,2,3   

  : Lied 1009: 1,2,3  

Collectes zondag 2 mei  

1. Edukans (onderwijs in 
ontwikkelingslanden)   

2. Onderhoud pastorie     
3. Project Groen en Warm 

Bloemengroet          

De bloemen van deze zondag gaan als groet van 

de gemeente naar: Elian, Frank, Floris, Daan en 

Wouter Scheurwater  te Gameren.  De 7-jarige 

Daan moest twee weken geleden enkele dagen 

worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleek 

dat Daan aan diabetes lijdt. Een zorg voor het hele 

gezin!   

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

Meivakantie           

In verband met de meivakantie zijn er komende 

week geen doordeweekse activiteiten in onze 

gemeente. Ook ds. Verbaas heeft vakantie. Mocht 

u de komende week een predikant nodig hebben, 

dan kunt u contact opnemen met onze scriba, Huid 

de Waal, tel. 662568.  

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 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!!!  

Rugtas actie t.b.v. kinderen in een 

asielzoekerscentrum (AZC). 

Kinderen in het asielzoekerscentrum (azc) hebben 

het niet gemakkelijk. Op een azc is de angst voor 

de oorlog vervangen door onzekerheid over de 

toekomst. Er is vaak weinig te doen, zeker tijdens 

de zomervakantie. Wil jij hen deze zomer 

verrassen met een gevulde een rugtas voor de 

zomervakantie? Doe dan mee met de rugtas actie 

georganiseerd door de diaconie P.G. Heusden! 

Hoe werkt de actie? 

Uw kind krijgt binnenkort een rugtas bezorgd. 

Deze rugtas is niet om zelf te houden, maar we 

zouden het heel fijn vinden als u samen met uw 

kind deze tas wilt vullen voor een kind in een 

asielzoekerscentrum. Naast het feit dat we heel 

veel kinderen blij kunnen maken met een tas vol 

spullen is het ook een mooi leerproces voor onze  

 

 

 

 

 

 

 

 

kinderen. Ze leren delen met kinderen die al 

zoveel meegemaakt hebben. 

Op de flyer kunt u zien wat er allemaal in de rugtas 

mag. Het zou leuk zijn als u uw kind echt betrekt 

bij het vullen van de tas. Er mogen gebruikte 

spullen in als het er mooi uitziet. Het is leuk om de 

tas te vullen met schrijfmateriaal, knutselmateriaal, 

knikkers of een springtouw, een knuffel of ander 

speelgoed. Zie hiervoor de checklist op de flyer. In 

de tas mag geen oorlogs-/schietspeelgoed, ook 

geen speelgoed/knuffels met varkens. Daarnaast 

mogen er geen cd’s, etenswaren of religieus 

materiaal in. Een leesboek is wel mogelijk, maar 

let erop dat de kinderen soms maar net 

Nederlands kunnen begrijpen. Op de flyer staat 

deze informatie allemaal op een rij. Ook staat 

welke kleur tas voor welke leeftijd gevuld mag 

worden. Wilt u nog extra materialen om meer te 

leren over vluchtelingen? Een filmpje, PowerPoint 

en andere materialen staan op de website, 

www.gave.nl/rugtasactie. 

Levert u de tas in voor 31 mei 2021 bij: 

· Marian Schouten, Grotestraat 81 in Veen. 

· In de Open Hof (tijdens de kindernevendienst) of 

de kerk in Heusden  

· Bij de jeugdleiding of bij één van de 

kerkenraadsleden. 

Heel veel plezier met het vullen van de tassen! Zo 

kunnen we met elkaar veel kinderen een leuke 

rugtas geven voor de zomer. 

Met vriendelijke groet, 

Diaconie Protestantse Gemeente van Heusden, 

Gerrit, Coert, David, Marian en Gera 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


