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Vanmorgen wordt het lampje van de 

kindernevendienst en de 10+club aangestoken 

door David den Boer. 

Ochtenddienst  Doopdienst 
Voorganger : ds. F.W. Verbaas  
Ouderling van   
dienst                 : Hennie de Waal  
Organist : Jaco van de Werken  
Cornet  : Nadieh Schouten  
Bariton  : Ilse Schouten 
Lector  : Huib de Waal  
Lezing  : Daniël 6: 17-29   
Zingen  : Psalm 100: 1,2,4 

: Gezang 400: 1 zingen, 8 spreken, 
9 zingen (Liedboek ’73)   
: Laat de kind’ren tot mij komen  
: Lied 416: 1,2 (gesproken)  
: Lied 968: 1 en 2 zingen, 3 en 4 
spreken, 5 zingen  
: Lied 981: 1,3,5   

 
Middagdienst   
Voorganger : ds. G. van der Linden, Waalwijk   
Ouderling van  
dienst:   : Hennie de Waal  
Organist : Jan Nieuwkoop      
Lezingen : Jesaja 14: 13-15 en   
              Fillipenzen 2: 1-11   
Zingen  : Lied 287: 1,2,5  het  
  : Lied 833: (in het Engels en 
   in Nederlands)  
  : Psalm 97: 1, 5   

: Lied 474: 1,3,4,6  
: Lied 838: 1,2 4   
: Lied 303 
: Lied 418: 1,2,3   

 
Collectes (worden gehouden bij het verlaten van 
de kerk)  

1. Kerk en Israël       
2. Onderhoud Beeld & Geluid       
3. Instandhouding eredienst 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemen gaan deze zondag als groet van de 
gemeente naar: dhr. en mevr. Kuijpers-van 
Geffen  te Wijk en Aalburg); dhr. Kuijpers heeft de 
laatste tijd te maken met gezondheidsklachten.   
  
Dopelingen van zondag 4 oktober 
Vandaag hopen we de doop te bedienen aan: 

Mats Arnold van Gool, zoon van Erwin van Gool 

en Margret van Zelst  te Drunen; Vere Lia Nella 

van Ballegooijen, dochter van Gijsbert en Lorean 

van Ballegooijen te  Veen; en Davy den Besten, 

zoon van Gert en Winnie den Besten  te Wijk en 

Aalburg.  

In memoriam Dingena Clerkx -de Bruijn 
Op maandag 26 september is Dingena Clerkx -de 
Bruijn overleden, op 90-jarige leeftijd. Zij woonde 
en werd verzorgd in Zorgplein Maaswaarden, 
locatie Wijkestein, te Wijk en Aalburg. De 
begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden 
op vrijdag 2 oktober.      

 
Bijbelgesprekskring gaat niet door 
De bijeenkomst van de Bijbelgesprekskring op 
woensdagmorgen gaat vanwege de corona-
beperkingen helaas niet door.  
  
Agenda (van zondag 4 oktober tot en met 
zaterdag 10 oktober)    
Woensdag : Open Kerk, van 14:00 – 16:00 
uur 
Woensdag   : Spirit, om 19:00 uur.   
Zaterdag : Open Kerk, van 14:00 – 16:00 
uur 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochtend- en middagdiensten in corona.     
We mogen momenteel kerkdiensten houden met 
ruim 100 kerkbezoekers, want ons kerkgebouw 
biedt de ruimte om (op gepaste afstand van elkaar) 
met dit aantal de eredienst te vieren. U bent van 
harte welkom in zowel de ochtend- als de 

middagdiensten. Zou u zo vriendelijk willen zijn 
om u aan te melden voor de ochtenddiensten (e-
mail naar scriba@pgheusden.nl) of een belletje 
naar de scriba 0416-662568 of 06-22458240)? 

Voor de middagdiensten hoeft u zich niet aan te 
melden.  

DIGITAAL COLLECTEREN                                       
U bent er al aan gewend, maar we gaan stug 
door….  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!!!  

Onze regels: 

● Volg de aanwijzingen op van de kosterij 

(!!).  

● Tussen kerkgangers dient anderhalve 

meter afstand gewaarborgd te worden. 

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet 

toegestaan. 

● Toiletbezoek in de kerk tot een minimum 

beperken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bekende RIVM-regels: 

• Was vaak je handen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van 
je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus 
te snuiten en gooi deze daarna weg. 

• Schud geen handen. 

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) 
van anderen. 

MONDKAPJE JA, MONDKAPJE NEE         
Moeten we nu een mondkapje op in de kerk? Mag 
wel, hoeft niet. Maar als u zich hiermee beter, 
veiliger voelt: gewoon mondkapje gebruiken. Stap 
over een beetje gêne heen en bescherm uzelf en 
uw  naaste. Maar nogmaals: ’t Mag wel, maar ’t 
hoeft niet. 

Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” . 
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