
 

Jaargang 7 nr. 4 | Vierde zondag na Epifanie | 31 januari 2021   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kerkdiensten zonder levende zang 
Sinds enige tijd houden we al diensten zonder 

kerkgangers, en zijn onze diensten alleen te 

volgen via het youtubekanaal van onze gemeente 

(www.pgheusden.nl). En sinds vorige week 

zondag wordt er in onze gemeente ook niet meer 

gezongen door voorzangers. In plaats van levende 

zang is er nu orgelspel dat uitnodigt om thuis mee 

te zingen, worden er liederen ten gehore gebracht 

die door gemeenteleden thuis zijn opgenomen, en 

worden liedteksten gedeclameerd onder 

begeleiding van pianospel. Thuis kan er uiteraard 

volop worden meegezongen!    

 

Ochtenddienst   
Voorganger : Ds. L. van Wingerden, 
                                            ’s- Hertogenbosch        
Ouderling van  
dienst  : Korrie Straasheijm-van Zandwijk  
Lector   : Carin Zuidema 
Organist:  : Jan Nieuwkoop      
Lezing  : Marcus 1: 21-28  
Verkondiging : ‘Een nieuwe leer met gezag’  
Liederen : Psalm 95:1, 3 (alleen orgelspel – 
    om thuis te zingen) 
  : Lied 283:1,2,4 (opname  
    gemeenteleden)  
  : Psalm 119:7 (declamatie)    
  : Psalm 111:1, 6 (declamatie) 
  : Lied 527:1, 5 (opname  

  gemeenteleden)   
 : Lied 416 (alleen orgelspel – om  
                                 thuis  te 

zingen) 
 
 

Collectes  
1. ZOA (internationale slachtofferhulp)  
2. Onderhoud consistoriekamer 
3. Project Groen en Warm 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middagdienst   
Voorganger : Ds. F. W. Verbaas   
Ouderling van  
dienst   : Korrie Straasheijm-van Zandwijk  
Organist : Jaco van de Werken   
Lezing  : Job 38:1-11 
Verkondiging:  : ‘Een stem uit de storm’  
Liederen : Psalm 93: 2,3,4 (alleen orgelspel 
    om thuis te zingen) 
  : Lied 855:1,2 (alleen orgelspel – 
    om thuis te zingen) 
  : Lied 850:2,3,4,5 (declamatie) 
  : Lied 939:1,3  -  2 (declamatie) 
  : Lied 713:1, 5 (alleen orgelspel – 
    om thuis te zingen) 

 

Actie Kerkbalans 

 
 
Van zaterdag 30 januari tot en met zaterdag 13 
februari wordt de jaarlijkse actie kerkbalans 
gehouden. Sinds gisteren worden de enveloppen 
rondgebracht. We hopen op een royaal resultaat. 
Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
 
.Bloemengroet               De bloemen van deze 

zondag gaan als groet van de gemeente naar: dhr. 

en mevr. Metz te Oudheusden. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam Areke Adriana Weck-Nelis         
Op dinsdag 26 januari is Areke Weck-Nelis 
overleden. Ze is 95 jaar oud geworden. Zij werd de 
laatste jaren van haar leven verzorgd in Huize 
Antonius in Heusden-Vesting. De 
uitvaartplechtigheden vinden aanstaande dinsdag, 
2 februari, plaats in besloten kring. Er zal dit keer 
geen livestream zijn.   
  

Sirkelslag YOUNG LITE 

Ha luitjes,  
Wij hadden graag weer bij elkaar gekomen, helaas 
kan en mag het nog niet. Maar niet getreurd, we 
gaan bij elkaar komen ONLINE. Dit jaar zou er 
weer een Sirkelslag zijn, samen met andere 
gemeenten door het hele land. Herinneren jullie de 
chaos van een paar jaar geleden nog?? Maar ook 
hoe tof en gezellig dat het was. Vanwege de 
lockdown is deze verplaatst naar mei. Maar wij 
komen met een alternatief: Sirkelslag YOUNG 
LITE. Je speelt het spel thuis en je staat online in 
verbinding met de andere SF jongeren. Je krijgt 
van ons alle ingrediënten voor een toffe avond. 
Deze Sirkelslag willen wij samen met jullie doen op 
VRIJDAG 5 FEBRUARI 2020 vanaf 19.45 uur!!! 
Doen jullie mee? Meld je wel even aan zodat wij 
even kunnen kijken hoe groot we de teams moeten 
maken!!! Wij hebben er in elk geval nu al onwijs 
veel zin in. Groetjes, Nicolien, Ria, Eline en Wilco 
 
Agenda (van zondag 31 januari tot en met 

zaterdag 6 februari) 

Dinsdag:  Online-dessertgesprek 

van    de Eetgroep 16-19 jarigen, 

   om 19:00 uur  

Woensdag:   Online Spirit, om 19:00 

uur  

 

 
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!!!  
diaconie@pgheusden.nl  
kerkrentmeesters@pgheusden.nl 
De Kerkbalans-brieven zijn in handen van de 
KerkbalansKoeriers. Misschien al bezorgd bij u, 
anders de komende dagen. Als u de brief 
ontvangen hebt: Lees hem heel goed, want….. dit 
jaar worden er geen strookjes retour verwacht (dat 
heeft natuurlijk alles te maken met het voorkomen 
van besmetting!). In plaats van ingevulde strookjes 
van u gaan we heel veel digitale (of zelfs 
telefonische) reacties tegemoet zien. Om wat te 
noemen: u scant de QR-code en volgt de te 
nemen stappen; of u gaat naar 
www.pgheusden.nl/kerkbalans en volgt de te 
nemen stappen; of (het lukt allemaal niet) u mailt 
naar kerkrentmeesters@pgheusden.nl of u belt 
ons op: zie de telefoonnummers in de brief die u 
kreeg via de Koeriers. Hoe dan ook: geef om uw 
kerk, geef voor uw kerk! 

 

 

Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” 

en/of onze website www.pgheusden.nl.   
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