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Vanmorgen leest Annemijn van der Weegen het 

veertigdagentijdversje voor en daarna dooft zij het 

tweede kaarsje van de menorah. 

Ochtenddienst  10 uur. ( Bevestiging en 
afscheid ambtdragers) 
Voorganger : ds. L. van Wingerden,Den Bosch 
Ouderling van        

Dienst  :  Ronald Schippers              

Organist :  Jaco van de Werken    

Lector          :  Ronald Schippers            

Lezingen :  1 Korinthe 12: 4 – 11,   

  1 Petrus 4: 9 – 11               

Zingen               : Psalm 150   

  : Lied 273: 1 en 2  

  : Psalm 119: 3   

  : Lied 971:  1   

  : Lied 969: 1, 2 en 3    

  : Lied 363   

  : Lied 416: 1, 2 en 4                                                             

Er is vanmorgen kindernevendienst tot en met 

groep 6 van de basisschool en 10 plus club.     

Ook komen de Solid Friends deze middag bij elkaar 

in de Open Hof. 

Middagdienst 17 uur  (in de Open Hof) 
Voorganger : ds  E.J. van den Brink, Genderen 
Ouderling van    
Dienst  : Ronald Schippers                        

Pianist               : Jaco van de Werken            

Lezingen : Mattheus 21: 45 en 46, 22: 15 – 

22. Zingen              : Psalm 27: 1     -    4 

   : Lied 317:  1 en 2 

   : Lied 314:  1  

   : Lied 906: 1, 4 en 8       

   : Lied 886            

Geloofsbelijdenis (zie achterzijde) melodie Lied 

913.         Collectes:  

1. Nieuw project ZWO: CCA Child Care 
Africa 

2. Onderhoud pastorie 
3. Project Groen en Warm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemengroet          

De bloemen van deze zondag gaan als groet van 

de gemeente naar:                  

Mevr. Dirry Sprong-Branderhorst,  (Azaleastraat 

80, 4261 CV Wijk en Aalburg) 

Deze week denken we in het bijzonder aan:    

Mevr. A.P. Raams-van Kuik, Zorgplein 

Maaswaarden, locatie Wijkestein, Azaleastraat 26, 

4261CW Wijk en Aalburg 

Agenda              

Zondag 5 maart: Solid Friends om 14,30 uur in De 

Open Hof          

Woensdag 8 maart: Biddagviering voor de 

kinderen in De Open Hof, aanvang 14.30 uur.      

Woensdag 8 maart: Biddagviering voor alle 

gemeenteleden in de kerk, aanvang 19.30 uur. 

Donderdag 9 maart: Welkom aan tafel in 

buurthuis De Schakel, inloop vanaf 17.00 uur. 

Woensdagmiddag, 8 maart van 14.30 uur tot 

15.15 uur is er een leuke en gezellige 

Biddagviering voor de kinderen in de Open Hof in 

Heusden. Kom jij ook? We gaan met elkaar 

luisteren naar een verhaal en daarna vooral 

creatief samen aan de slag. We vinden het super 

gezellig als je erbij bent! 

Voorgangers:                                                                

8 maart 19.30 uur: ds  M.J. Luteijn, Vuren 

12 maart 10.00 uur: ds G.A. v d Weerd, 

Geertruidenberg 

12 maart 17 uur: Dr. R.J. Bakker, A’dam (Open 

Hof) 

 

 

 

 



 

 

Project palmpaasstok 40-dagentijd 

Kindernevendienst:  

 

2e zondag van de 40-dagentijd 

Deze zondag wordt er een slinger met 12 doppinda’s 

aan de palmpaasstok vastgemaakt.  

De 12 doppinda’s staan symbool voor de leerlingen 

van Jezus. In één dop zitten twee pinda’s. Zo willen 

de leerlingen eigenlijk ook twee dingen: aan de ene 

kant willen ze bij Jezus blijven en aan de andere kant 

niet.  

 

Afscheid van een bijzonder kerkenraadslid   

Zondag 5 maart komt er een einde aan het ambtelijke 

dienstwerk van onze ouderling-scriba Huib de Waal. 

Wat zal hij gemist worden! Altijd kon er door iedereen 

een beroep op Huib gedaan worden. Door de jaren 

heen heeft hij alle ambten vervuld en altijd was hij 

bereid mee te helpen en mee te denken. Een 

bijzonder mens met een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. Namens onze 

gemeente bedanken we Huib heel hartelijk voor al 

zijn dienstwerk en wensen hem en Hennie Gods 

zegen toe voor elke dag! Gelukkig blijft Huib lid van 

onze Protestantse Gemeente te Heusden en zullen 

wij om advies en goede raad mogen blijven 

aankloppen!    (De kerkenraad). 

Kennismaking met ds. en mevrouw De Klerk      

De kennismakingsavond met ds. en mevrouw De 

Klerk is verschoven naar dinsdagavond 14 maart om 

19.00 uur in de kerk. We zien ernaar uit en hopen en 

verwachten dat onze gemeenteleden op deze 

ontmoetingsavond aanwezig kunnen zijn! U bent allen 

van harte welkom.   

Geloofsbelijdenis in de middagdienst (Melodie 

lied 913) 

1. Ik geloof in God de Vader      

Die, almachtig, alles schiep.              

2. En in Jezus, onze Here,      

God de Zoon 

3.  Die door de Geest uit Maria werd geboren  

4.  ook voor ons geleden heeft;                             

aan Pilatus’ kruis doorboord een                       

helse strijd gestreden heeft. 

 

5. Dood en graf heeft Hij verslagen        

6.  om naar ’t Vaderhuis te gaan.         

7.  Eens komt Hij daar weer vandaan om  

recht te spreken in Gods Naam.    

8. Ik geloof in God de Geest Die                    

9. heel de Kerk haar eenheid geeft 

10. dat mijn zonden zijn vergeven,  

11. ik zal opstaan,      12. eeuwig leef. 

 

 

 

Digitaal collecteren: 

Het digitale collecteren gaat als volgt:  

1. 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 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 

 

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 

 
Sam’s kledingactie 
 Het is de 1e week van maart, de lente komt er aan! 
Tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak! 
Als u de kast opruimt, denk dan aan Sam’s 
kledingactie voor Mensen in Nood! 
Wat kunt u inleveren: 
Kleding en schoeisel…. 
Speelgoed en knuffels 
Huishoudtextiel(lakens, dekbedovertrek met sloop, 
handdoek, theedoek, vaatdoek, washandjes en 
zakdoeken) 
GEEN gordijnen, vloerbedekking tafelkleden en 
tuinkussens. 
 De actiedag staat gepland op zaterdag 22 april! 
Noteer de datum alvast op de kalender!! 
 Als u vragen heeft, neemt dan contact op met Ton 
Versluis of Henriette Redeker (contactpersonen 
diaconie) 
 

Kopij voor de zondagsbrief kan worden 

ingeleverd tot donderdagavond 22:00 uur via: 

zondagsbriefheusden@gmail.com.  

Voor meer informatie zie onze website 

www.pgheusden.nl 
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