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Ochtenddienst  
Voorganger : Ds. F. W. Verbaas 
Ouderling van  
dienst  : Ronald Schippers 
Organist : Jaco van de Werken 
Blokfluit  : Leo van der Laan 
Lector  : Carin Zuidema 
Lezing : Exodus 24: 12-18 en        

Handelingen 2:  1-13 
Zingen  : Psalm 87: 1, 4 

: Opwekking 334: 1,2   
: Luisterlied: U bent aanwezig, 
                            van Sela  
: Lied 683: 1 (3 maal!)  
: Lied 675: 1 
: In vuur en vlam zet ons de Geest: 
1,2,3,9, (op melodie gezang 281 
uit Liedboek ’73) 
: Lof zij de Heer! Hij is ons leven: 
2,3 (op melodie Lied 865) 
: Lied 415: 3 
    

Middagdienst 
Vanwege de coronacrisis vindt de middagdienst 
geen doorgang, vanaf 5 juli a.s. zijn er weer 
middagdiensten 
 
Collectes  

1. Noodhulp Lebone Village  
2. Onderhoud Catharijnekerk  
3. Instandhouding eredienst 

 
Bloemengroet  
De bloemen van deze Pinksterdienst gaan als 

groet van de gemeente naar onze cantor-organist 

Jaco van de Werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Open Kerk op woensdag- en zaterdagmiddag     

Op iedere woensdag- en zaterdagmiddag is de 

Cartharijnekerk geopend van 14:00 tot 16:00 uur. 

U kunt even gaan zitten in de banken om te 

mediteren. U kunt als u dat wilt een kaarsje 

aansteken. Op woensdagmiddag is de predikant 

aanwezig en beschikbaar voor een gesprek; op 

zaterdagmiddag is de predikant of een ouderling 

aanwezig. Nadere informatie: Nel Rijneveld 

(691981) of ds. Frans Willem Verbaas (531663). 

Uitslag van de examens       

Donderdag 4 juni is de officiële datum voor de 

uitslag van de examens middelbaar onderwijs. 

Wanneer u een jongere kent, die de uitslag heeft 

ontvangen, graag even een berichtje naar 

jeugdouderling Wilco Honcoop 

(wilcohoncoop@hotmail.com / 06-54635187) of 

diaken Marian Schouten, 

(marianschouten@gmail.com / 06-

83707329), zodat wij als gemeente kunnen 

meeleven. 

Deze week denken we in het bijzonder aan: 

mevr. C. van Berk-van der Steenhoven, 

Zorgcentrum Eikendonk te Waalwijk.  

Agenda (van zondag 31 mei tot en met zaterdag 6 
juni)   
Woensdag  : Open Kerk van 14:00 – 16:00 uur 
Zaterdag : Open Kerk van 14:00 – 16:00 uur 
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Vooruitblik: kerkdiensten in juni         

Omdat de technische mogelijkheden onlangs zijn 

verruimd, is het niet meer nodig om de dienst al 

om 8:00 uur ’s ochtends op te nemen. Dit betekent 

dat vanaf zondag 7 juni de diensten weer om 

10:00 uur worden gehouden en tegelijkertijd 

uitgezonden via kerkomroep.nl en ons 

youtubekanaal. Verder zullen in de maand juni 

dertig kerkgangers per kerkdienst welkom zijn. Dat 

is inclusief ambtsdragers, organist, koster enz.. 

Gemeenteleden die graag een dienst bijwonen 

kunnen zich aanmelden via scriba@pgheusden.nl 

of telefoonnr. 662568 (scriba Huib de Waal). 

Volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst 

maalt’ zullen gemeenteleden dan een uitnodiging 

ontvangen. Wie de boot mist zal hoog op de lijst 

komen voor de kerkdienst van de volgende 

zondag. Er zullen duidelijke regels gelden over: 

looprichting, zitplaatsen, wijze van collecteren en 

hygiëne. (De middagdiensten zullen in de maand 

juli weer worden hervat.)  

 
DIGITAAL COLLECTEREN 

U kijkt zondagochtend ook weer om 10.00 u via 
YouTube naar de kerkdienst (zie onze website 
pgheusden.nl)? Mooi! 
Denkt u dan ook aan de collecten? 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…!) . Overeenkomstig hetgeen we 
vorige week schreven: U maakt uw gehele zon- 
dagse 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u uw collectegelden opsparen, ook prima, we 
zien al uit naar de eerste fysieke inzameling…. 
Namens Diaconie en Kerkrentmeesters: Hartelijk 
dank voor uw medewerking en gaven!!! En nog 
een keer bedankt: Dank u voor alles wat u al 
digitaal overmaakte de afgelopen zondagen!! We 
merken aan alles dat we een sterke gemeente 
zijn!! Die sterkte bidden wij u ook allemaal toe in 
deze zorgelijke tijden. 
Kijk regelmatig op https://pgheusden.nl en 
Facebook voor ’t laatste nieuws 
 

Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” 

en/of onze website www.pgheusden.nl.   
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