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Ochtenddienst -  bevestiging ambtsdragers  
Voorganger : ds. F. W. Verbaas 
Ouderling van  
dienst  : Ronald Schippers 
Organist : Sander van Keulen 
Lector  : Willy van der Laan-Koemans 
Lezing  : Exodus 17: 8-16 
Zingen  : Psalm 62: 1,5  

: Lied 906: 1,6  -  7  
: Lied 885 
: Lied 362: 1,2 
: Lied 416: 1,2 
: Lied 425 
: Lied 708: 1,6 (Het Wilhelmus)   
 

Middagdienst 
Vanwege de coronacrisis vindt de middagdienst 
geen doorgang. 
 
Collectes  
De volledige collecte is deze zondag bestemd voor 
noodhulp aan Lebone Village, 
 
Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan als groet van 

de gemeente naar  Trudy en Ton van Beers, die 

in thuis-quarantaine zijn, sinds Trudy op haar werk 

in St. Antonius een coronabesmetting heeft 

opgelopen.  

  
Bevestiging Hennie Spek en Hennie de Waal 

als ouderling  

Vandaag, zondag 3 mei, worden Hennie Spek en 

Hennie de Waal tijdens de online kerkdienst 

bevestigd in het ambt van ouderling.   

 
Online koffieochtend op donderdag 14 mei       

We beseffen dat we voorlopig nog niet van de 

‘anderhalve-meter-samenleving’ af zijn. Daarom 

zijn we in onze gemeente op zoek naar nieuwe 

mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Het 

moderamen vergadert sinds het uitbreken van de 

coronacrisis wekelijks via de videobeldienst zoom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerkenraad, de diaconie en het consistorie 

gaan dit binnenkort ook doen. Zo is het idee 

ontstaan om op donderdagochtend 14 mei van 

10:00 – 11:00 uur via zoom een ‘open 

koffieochtend’ te organiseren. Daar is wel een 

computer of een iPad voor nodig. Hebt u die tot uw 

beschikking, dan kunt u meedoen. Het werkt als 

volgt. Wilt u deelnemen, stuur dan uiterlijk dinsdag 

12 mei een mailtje naar ondergetekende 

(fw.verbaas@hetnet.nl). Ik stuur u dan een mail 

terug met daarin de link waarmee u zich bij de 

koffieochtend kunt aansluiten. Tijdens het koffie-

uur vertellen we hoe het met ons gaat, we delen 

zorgen en vreugde, en we blikken inhoudelijk terug 

op de kerkdienst van zondag 3 mei. U bent van 

harte uitgenodigd! Alleen voor de koffie (of thee) 

moet u zelf zorgen... 

Agenda (van zondag 3 mei tot en met zaterdag 9 
mei)   
Woensdag  : consistorievergadering via 
videobeldienst zoom om 20:30 uur   
 

Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” 

en/of onze website www.pgheusden.nl , waar u 

ook de tekst van deze Zondagsbrief van zondag 3 

mei kunt vinden.   
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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 deze 

keer gevraagd één bedrag te geven voor één doel, 

te weten:  Noodhulpcollecte Lebone  (Elders op 

deze Zondagsbrief meer hierover). 

Overeenkomstig hetgeen we vorige week 

schreven:  U maakt uw zondagse bijdrage voor 

genoemde collecte (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!!!  

Solidair zijn met een tientje…..    

Ook, maar misschien wel juìst, in tijden van corona 

wordt er een beroep gedaan op onze solidariteit. 

Zie bijvoorbeeld de collecte hierboven. Maar ook 

onze landelijke kerk krijgt vanuit de lokale 

Nederlandse kerken vragen om solidair te zijn met 

een kerk in nood, met bijvoorbeeld een gemeente 

die moet strijden om te kunnen voortbestaan. De 

landelijke PKN helpt: met haar Solidariteitskas 

springt ze bij. En wij als gemeente dragen ook ons 

steentje bij, met de jaarlijkse Actie Solidariteitskas. 

Elk gemeentelid wordt gevraagd  

€ 10 te geven. U krijgt daar eind mei een brief over 

van de kerkrentmeesters. Maar we kondigen die 

actie dus nu al aan…. Afspraak dus: eind mei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noodhulp collecte Lebone Village 

Zoals u waarschijnlijk al weet gaat onze reis naar 

Lebone Village dit jaar niet door. We balen hier 

natuurlijk enorm van, maar we blijven niet treuren! 

Er is nu zondag 3 mei een collecte die bestemd is 

voor Lebone. Tijdens de coronacrisis worden 

kwetsbare gemeenschappen, zoals in 

Bloemfontein, hard getroffen. Tijdens de lockdown 

ligt al het werk stil. Geen werk betekent geen eten. 

Ook bij Lebone is het op dit moment moeilijk om 

rond te komen. Daarom is er nu een noodhulp 

collecte om hen te helpen in deze tijd. Dit staat dus 

los van ons bomenproject. We vragen u om gul te 

geven bij de collecte op zondag 3 mei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


