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Vanmorgen wordt het lampje van de
kindernevendienst aangestoken door Annemijn
van der Weegen
Ochtenddienst. Gezamenlijke herdenking van de
Hervorming door de Evangelisch-Lutherse en
Protestantse Gemeenten te Heusden.
Voorgangers
Ouderling van
dienst
Organist
Lector
Lezingen
27 Zingen

: Da. L. Vos (Zwolle) en
ds. F. W. Verbaas
: Ronald Schippers
: Jaco van de Werken
: Willy van der Laan
: Job 19: 23-27 en Markus 12: 18: Psalm 98: 1,2
: Psalm 130: 1,2,3
: Lied 299D.

: Lied 302: 1,2,3,4
: Psalm 138: 2,4
: Lied 353: 1,2,3,4
: Lied 772: 1,2,3
: Lied 898: 1,4
Middagdienst
Voorganger
Ouderling van
dienst
Organist
Lezing
Liederen

: Ds. M. Vastenhout (Sliedrecht)
: Ronald Schippers
: Jaco van de Werken
: Handelingen 17: 16-34
: Lied 276
: Psalm 96: 1,2,5
: De God die deze wereld schiep,
nr. 81 uit de bundel Zingende
gezegend
: Lied 642: 1,2,7,8
: Psalm 117 D, gezongen in de
Nederlandse vertaling:

Verblijdt u, alle volken. Verblijdt
u in de Heer. Verblijdt u, alle
volken, en looft God altijd weer.
: Lied 425

Collectes zondag 31 oktober
1. Plaatselijk Jeugdwerk
2. Onderhoud Beeld & Geluid
3. Project Groen en Warm
Toegankelijkheid kerkdiensten
U bent van harte welkom in de diensten in de
Catharijnekerk. In de Catharijnekerk hoeven
kerkgangers geen vaccinatie-apps of
gezondheidsverklaringen te tonen. Ook hoeven
kerkgangers zich tevoren niet meer aan te melden
bij de scriba. Wel houden we nog vast aan de
volgende regels: in de kerk houden niethuisgenoten 1,5 meter afstand van elkaar;
kerkgangers dienen geen corona-achtige
gezondheidsklachten te hebben; en de collecte
vindt plaats bij de uitgang. Kerkgangers wordt
vriendelijk verzocht om, met inachtneming, van
1,5 meter afstand, toch zoveel mogelijk aan te
sluiten in de banken! Tenslotte: onze diensten
blijven we uitzenden via youtube:
www.youtube.com/protestantsegemeenteteheusden.nl .

De bloemen van deze zondag gaan als groet van
de gemeente naar: het gezin van Lotte en Roy
Brandenberg te Woudrichem), omdat de kleine
Sofie weer thuis is na een verblijf van een paar
weken in het ziekenhuis.

Ambtsdragersverkiezing op
dinsdag 2 november.
Omdat eind dit jaar de ambtsperiode afloopt van
11 ambtsdragers, en omdat we daarnaast al enige
tijd te maken hebben met een vacature voor een
missionair ouderling, wordt er op dinsdag avond 2
november voor de stemgerechtigde leden van de
PG Heusden een ambtsdragersverkiezing
gehouden in de Catharijnekerk, die begint om
19:00 uur. Omdat voor de vacature van missionair
ouderling alleen Dennis van Roosmalen is
voorgedragen, hoeft er voor deze vacature geen
afzonderlijke verkiezing worden gehouden: de
kerkenraad zal hem rechtstreeks verkozen
verklaren. Voor de overige vacatures geldt dat er
meer gemeenteleden zijn voorgedragen dan er
vacante posities zijn. Vijf nieuwe diakenen kunnen
worden gekozen uit: dhr J.P.C Besemer,
Donksewaard 1, Wijk en Aalburg; mw. H.J.
Redeker-Combee, Hoek 1, Meeuwen; dhr. A.A.F.
Sanders, Hoofdstraat 13a, Genderen; dhr. C.J.
Schouten, Vogelenzang 75, Wijk en Aalburg; dhr.
D.P. Spek, Hoge Meeuwen 19, Meeuwen; dhr. A.
Versluys, Bergstraat 14a, Wijk en Aalburg; en mw.
M. van Wijngaarden-Duijzer, Hofstraat 5, Veen. Uit
de volgende gemeenteleden kunnen drie
ouderlingen worden gekozen: mw. J.
Branderhorst-Broer, Molenhof 18, Wijk en Aalburg;
dhr. W. A. Roosenbrand, Van Deelenstraat 124,
Oudheusden; mw. A.M.G. Sanders-van der Meer,
Hoofdstraat 13a, Genderen; dhr. R. Schippers,
Maasdijk 25, Nederhemert (stelt zich herkiesbaar;)
en dhr. A. Versluys (Bergstraat 14a, Wijk en
Aalburg).Tenslotte kunnen drie ouderlingenkerkrentmeesters worden gekozen: uit dhr. G. de
Hoop, Delkant 14, Gameren (stelt zich
herkiesbaar); mw. H.W.M Morelissen (Van
Deelenstraat 98, Oudheusden); dhr T. Rijneveld,
Polstraat 50, Wijk en Aalburg; en dhr. C.J.
Schouten, Vogelenzang 75, Wijk en Aalburg. We
hopen op een goede en gezegende
verkiezingsavond.

Ochtenddienst van zondag 6 november.
De ochtenddienst van zondag 6 november is een
dienst rond het thema: Van je familie moet je het
hebben. Met de catechesegroepen van Spirit zijn
we bezig met de verhalen over de aartsvaders en
aartsmoeders. Dan gaat het om heel bijzondere
bijbelse familieverhalen, maar ook om
familieverhalen waarin velen van ons zichzelf in
meer of mindere mate herkennen. Aan de
ochtenddienst werkt een aantal jonge leden van
onze kerkelijke familie mee.
Solid Friends: 31 oktober!
Aanstaande zondag 31 oktober is er weer een
Solid Friendsmiddag op de zolder van de Open
Hof. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar zijn van
harte welkom!
We beginnen om 14.30 uur en zullen om 16.30 uur
eindigen.
Een leerzame, leuke en gezellige middag is ons
motto. We hopen jullie weer te mogen zien!
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!!!
(vervolg blad 3)

Agenda (van zondag 31 oktober tot zaterdag 6
november)
Zondag

: Solid Friends in de Open
Hof, om 14:30 uur
Dinsdag
: Ambtsdragersverkiezing
in de kerk, om 19:00 uur
Dinsdag
: Spirit, om 19:00 uur
Woensdag
: Bijbelgesprekskring in de
Open Hof, om 10:00 uur
Woensdag
: Dankdagviering voor
kinderen in de kerk,
om 14:00 uur
Woensdag
: Dankdagviering,
om 19:30 uur
Donderdag
: Welkom aan Tafel in
buurthuis De Schakel,
vanaf 17:00 uur
Donderdag
:
Stadhuisrampherdenking;
de plechtigheid begint om
19:00 uur in de
Catharijnekerk.

Beste gemeenteleden,
Helaas hebben we 2 weken geleden tijdens onze
ochtenddienst te maken gehad met fietsendiefstal.
Daarom willen wij u wijzen op de volgende
mogelijkheid:
Mocht u op de fiets naar de kerk komen, en wilt u
er zeker van zijn dat deze veilig staat? Dan kunt u
vanaf 9.30 uur en 16.30 uur uw fiets parkeren op
de binnenplaats van de Open Hof.
Wij, de kosterij draaien dan voor de dienst begint
de poortdeur op slot, en zullen deze na de dienst
weer voor u van slot draaien!!
Goede zondag gewenst!
Namens de kosterij Wilco en Connie Honcoop

Voor meer informatie zie ons kerkblad Vigilate
en/of onze website www.pgheusden.nl

