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Deze zondag wordt het tweede adventskaarsje 
aangestoken door Annemijn van der Weegen en 
haar broer Bram zal het gedichtje opzeggen. 
 
Ochtenddienst 10:00 uur 
Voorganger   : Drs R.D. van Schouwen, 
     Honselersdijk 
Ouderling van Dienst  : Hannie Branderhorst 
Organist   : Sander van Keulen 
Lector   : Jacomine van der 
Schans 
Lezingen   : Jesaja 9: 1, 5 en 6  

Jesaja 7: 10 - 16 
Mattheüs 1: 1, 16, 18 –  
25 

Zingen   : Psalm 24: 1 ,4 - 5 
: Lied 440: 1 

   : Lied van Ruth (Ik zing  
                                         van   licht…..) 

 : Lied 444: 1, 3 en 5 
 : Lied 466: 1, 2 en 6 
 : Lied 462: 2, 3, 5 en 6 
 : Lied 489: 1 en 2 

Kindernevendienst 
Er is vanmorgen kindernevendienst tot en met 
groep 6 van de basisschool. 
 
Collectes 
1e : Kinderen in de knel 
2e : Onderhoud Open Hof 
3e : Project Groen en Warm 
 
Middagdienst 17:00 uur (in de Open Hof) 
Voorganger   : Ds G. van der Linden,  
     Waalwijk 
Ouderling van Dienst  : Hannie Branderhorst 
Pianist    : Jaco van de Werken 
Lezingen   : 2 Samuël 11: 1 – 17,  
     Mattheüs 1: 1 - 17 
Zingen   : Psalm 87 
   : Lied 439: 1 en 3 
   : Psalm 51: 1 

  : Lied 473 
  : Lied 454: 1, 2 en 3 
  : Lied 705: 1 
  : Lied 444 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan als groet van 
de gemeente naar Henk en Diny van Wijk.. Henk 
is zondag jl. opgenomen in het ziekenhuis met een 
longontsteking. 
 
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 op 

één van de volgende twee manieren: 

1. naar bankrekeningnr. NL37RABO0121707520 

van de Protestantse Gemeente Heusden 

onder vermelding van ‘coll zondag (datum)’ óf 

2. u scant de hierbij getoonde QR-code en volgt 

de instructies 

 
Hierbij kunt u per collectedoel het bedrag 

aangeven. 

Namens Diaconie en Kerkrentmeesters: hartelijk 

dank voor uw medewerking en gaven!!!  

diaconie@pgheusden.nl  

kerkrentmeesters@pgheusden.nl 
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Kindernevendienst 
We gaan met elkaar op weg naar kerst. We doen 
dat met de verhalen over de ‘voormoeders’ van 
Jezus. Door hun verhalen te vertellen, krijgen we 
ook iets te zien en horen van wie Jezus zal zijn. 
Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria, vrouwen 
die ervoor zorgen dat het verhaal van de stam 
Juda en het koningshuis van David door kan gaan. 
Het thema hierbij is ‘Levenslicht’. Het levenslicht 
zien is synoniem voor geboren worden. Ook over 
God wordt vaak gesproken als het Levenslicht. Het 
is een thema vol hoop en verwachting! De 
kinderen maken elke week een knutselwerkje dat 
past bij het thema en waarmee we de kerk 
versieren. Samen gaan we zo op weg naar het 
grote feest van de geboorte van Christus! 
 
Geloven in Spangen Decemberactie 
Namens de Diaconie willen wij als stuurgroep 
“Geloven in Spangen” pakketten gaan uitdelen in 
Spangen en Bospolder-Tussendijken. 
De visie in de wijk Spangen is dat het geloof in 
Jezus ons motiveert om niet alleen te leven voor 
onszelf, maar om het leven te delen met de 
mensen om ons heen. Het hart van de kerk 
bestaat uit mensen die leerling van Jezus willen 
zijn. We dromen ervan dat de wijk waarin we 
wonen en leven steeds meer tot bloeit komt. 
Laten we ook dit jaar vanuit Heusden ons inzetten 
om hun visie werkelijkheid te laten worden. Juist in 
deze tijd kan een pakket met dagelijkse 
boodschappen zoveel betekenen en moed geven 
om het vol te houden. Wij hopen 4.000 euro bij 
elkaar te kunnen brengen met uw ondersteuning. 
Hoe kunt u helpen? 
Wat mooi zou het zijn als u de Energietoeslag van 
190 euro ontvangt, maar niet nodig hebt, u dit 
bedrag (of een gedeelte ervan) aan deze actie 
doneert. Maar we zijn natuurlijk blij met alle 
bedragen die u kunt missen. Laten we de 
gemeenschap van Nico Splinter in Spangen en 
Bospolder-Tussendijken ruimhartig ondersteunen. 
Er staat achter in de kerk een grote doos waar u 
een envelop met uw bijdrage in kunt leveren en u 
kunt een bedrag overmaken op de rekening van de 
Diaconie NL07RABO 0121706605 t.n.v. Diaconie 
PG Heusden o.v.v. Pakketten Spangen. Heel veel 
dank voor uw steun. 
Stuurgroep Geloven in Spangen 
Marian Schouten van Loon 
Johan de Hoop 
Mariette Duijster 
Dennis van Roosmalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solidair zijn…. 
... we allemaal wel eens, af en toe, soms, als het 

mij uitkomt, als ik er maar niet ‘minder’ van 

word…. Nee, als je reageert op de brief van je 

Heusdense gemeente dan word je daar niks 

minder van. Natuurlijk: het is en blijft een 

tientje… Maar je moet dan weten: met dat ene 

tientje steun je twee doelen. Je eigen Heusdense 

gemeente én een gemeente ‘in den lande’, 

ergens in Nederland. Veel gemeenten zuchten 

onder teruglopend kerkbezoek, sluiten van 

kerkgebouwen, enorme energielasten, kosten 

voor opvang van vluchtelingen. Natuurlijk, ook wij 

als 

Heusdense gemeente zien het bezoek teruglopen, 
ook wij worden geconfronteerd met hoge 
energielasten, maar we hebben nog steeds 
perspectief: een hardwerkende kern van 
vrijwilligers, we genieten nu van intieme 
middagdiensten in de Open Hof (dus minder 
energieverbruik) etc. Laten we onze Solidariteit 
tonen met het overmaken van ‘het tientje’, voor 
jouw kerk en voor ‘de kerk’. Duikel die envelop 
over de SOLIDARITEITSKAS nog even op uit de 
kerstpost en toon je solidariteit en verbondenheid. 
 
Een ideaal kerstgeschenk…. het ‘Heusdens’ 
boekje van oud-predikant Cees Huisman 
Heusden was Ds. Huisman’s eerste ‘eigen’ 
gemeente. Interessant om zijn preken uit zijn 
begintijd in Heusden nog een te herlezen of 
cadeau te doen. Met een tikkeltje nostalgie, soms 
verbazing over de actualiteit, komen de preken 
weer tot leven. Zeventien preken, een dikke 100 
bladzijden, bevat het boekje ‘Eerstelingen’. Zo’n 
boekje kost u € 10,- waarbij u moet weten dat die € 
10,- helemaal ten goede komen aan de kas van 
de Protestantse Gemeente te Heusden. U kunt uw 
bestelling plaatsen per email via 
kerkrentmeesters@pgheusden.nl. En om het nog 
gemakkelijker te maken: er ligt een intekenlijst op 
de tafel achter in de Catharijnekerk. Vul uw naam 
en adres in en de bestelling komt uw kant op. 
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