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Deze Eerste Pinksterdag worden de kaarsjes voor 
de kindernevendienst  aangestoken door Lente en 
Sil van Loon. 
 
Ochtenddienst 10.00 uur Pinksteren m.m.v. de       
                                                                Cantorij 
 
Voorganger : ds. A. van der Dussen, Vlijmen 
Ouderl.v.dienst : Hannie Branderhorst 
Organist : Jaco van de Werken 
Lector  : Huib de Waal 
Cantorij o.l.v. : Jaco van de Werken 
Lezingen : Psalm 133 
     Handelingen 2: 1 - 13 
Zingen  : Psalm 68: 2, 7 
   : Lied 704: 3 
   : Cantorij: Veni Creator Spiritus 
   : Lied 683: 1, 2 
   : Cantorij: Lied 681 
   : Cantorij: “Heer, wij prijzen ons  
     gelukkig” 
   : Cantorij: “Als lopend vuur, zo   
                            gaat  de Geest” 
   : Lied 670: 1, 3, 7 
   : Psalm 133: 1, 3 
 
Kindernevendienst 
Er is vanochtend kindernevendienst tot en met 
groep 6 van de basisschool. 
 
Collectes 
1e : ZWO project Lebone Village 
2e : Onderhoud consistorie 
3e : Project Groen en Warm 
 
Middagdienst 17.00 uur  
Voorganger : ds. E.J. van den Brink, Genderen 
Ouderl.v.dienst : Huib de Waal 
Organist : Ben de Rooij 
Lezing  : Johannes 3: 5 en 6 
Zingen              : Psalm 25: 2 
  : Lied 672: 1 
  : Lied 680: 1   -   3, 4 
  : Lied 672: 3 
  : Lied 675: 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemengroet 
De bloemen van deze Pinksterzondag gaan als 

groet van de gemeente naar Connie en Ad van 

der Dussen,  Vlijmen). 

 

Agenda 
Woensdag         Open Kerk 13.30 uur tot 16.30 uur 
Zaterdag            Open Kerk 13.30 uur tot 16.30 uur  
 
Geloofsbelijdenis middagdienst: 
Zingen we op de melodie van lied 913 (Wat de 
toekomst brengen moge) 
 

Ik geloof in God de Vader 

Die, almachtig, alles schiep. 

En in Jezus, onze Here, 

God de Zoon  Die door de Geest 

uit Maria werd geboren, 

ook voor ons geleden heeft; 

aan Pilatus’ kruis doorboord een 

helse strijd gestreden heeft. 

 

Dood en graf heeft Hij verslagen 

om naar ’t Vaderhuis te gaan. 

Eens komt Hij daar weer vandaan om 

recht te spreken in Gods Naam. 

Ik geloof in God de Geest Die  

alle christenen vereent; 

dat mijn zonden zijn vergeven, 

ik zal opstaan,  eeuwig leef. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeugdwerk 
Op 11 en 12 juni gaan de jongeren weer op kamp 
met elkaar! Het belooft een mooi weekend te 
worden, de leiding is al druk bezig met 
voorbereiden. Wil jij ook mee als jongere of als 
leiding, geef je gerust op! 
 
De kinderen van de basisschool (groep 1 - 6) gaan 
met de kidsclub op pad, ook op 11 juni. Ook dat 
wordt gezellig! Meld je aan via 
kvdweegen@reeshofcollege.nl of tel. 06-5469-
1507. Ook als je medewerker, vrijwilliger en/of 
rijder wilt zijn, ben je van harte welkom!  
 
Op 19 juni is er weer een echte jeugddienst 
waaraan iedereen van de basis- en 
middelbareschoolleeftijd mag meewerken. We 
starten die dag om 14.00 uur met oefenen, daarna 
eten we met elkaar wat lekkers en om 17.00 uur is 
iedereen welkom in de dienst! We maken er een  
gezellige dag van met elkaar. Ook hiervoor kun je 
je vooraf aanmelden. Dit alles is natuurlijk niet 
mogelijk zonder vrijwilligers dus, als je zin en tijd 
hebt, dan horen we dit graag van je, welkom!  
 
Voor opgave, vragen en/of opmerkingen, mail 
gerust! 
 
Marian Bok 
Tel. 06-1240-4621 of via 
jeugdouderling@pgheusden.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)’; of, 

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

de instructies 

 

 
Namens Diaconie en Kerkrentmeesters: hartelijk 

dank voor uw medewerking en gaven!!!  

diaconie@pgheusden.nl  

kerkrentmeesters@pgheusden.nl 

 
 
 
 
Kopij voor de zondagsbrief kan worden ingeleverd 
tot donderdagavond 22:00 uur via: 
zondagsbriefheusden@gmail.com. 
 
Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” 
en/of onze website www.pgheusden.nl 
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