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Vanmorgen wordt het lampje van de 

kindernevendienst aangestoken door Sil van Loon    

Ochtenddienst, Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger : Ds. F. W. Verbaas               

Ouderling van         

Dienst  : Ronald Schippers   

Lector  : Jana van de Wetering            

Organist : Sander van Keulen       

Lezing  : Marcus 8: 27-38      

Zingen  : Lied 23C: 1,2,4                 

  : Goddank er is een bron: 1,2 

(tekst     A.F. Troost, melodie Lied 704)   

  : Lied 333      

  : Lied 941    

  : Lied 835   

  : Lied 405: 4    

  : Lied 968: 2, 5    

Vanmorgen is er kindernevendienst. 

Middagdienst           

Voorganger : Ds. F. W. Verbaas           

Ouderling van        

Dienst  : Ronald Schippers             

Organist : Sander van Keulen  

Lezing  : Openbaring 13                  

Liederen  : Psalm 138: 1,2   -   4  

  : Lied 756: 1,2,3   -   4,5,6,7,8     

  : Lied 747: 1,2,3,4,8,    

  : Psalm 145: 6     

  : Lied 755: 1,2  

Collectes zondag 5 september   

1. Mission Aviation Federation     
2. Onderhoud Kerkgebouw        
3. Project Groen en Warm 

De avondmaalscollecte is bestemd voor Geloven 

in Spangen  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemengroet          

De bloemen van deze zondag gaan als groet van 

de gemeente naar: dhr. Henk van Wijk te 

Heusden), die weer thuis is na twee 

ziekenhuisopnames.     

Toegankelijkheid kerkdiensten  
U bent weer van harte welkom in de diensten in de 
Catharijnekerk. Alleen aan de volgende regels 
moeten we nog vasthouden: kerkgangers dienen 
geen corona-achtige gezondheidsklachten te 
hebben; de collecte vindt plaats bij de uitgang; en 
bezoekers van de ochtenddienst worden gevraagd 
zich aan te melden bij onze scriba. Aanmelding 
kan door te mailen naar: scriba@pgheusden.nl of 
telefonisch 0416-662568 of 06-22458240. Voor de 
middagdienst hoeft men geen plaats meer te 
reserveren. Daarnaast blijven we onze diensten 
uitzenden via youtube: 
www.youtube.com/protestantsegemeenteteheusden.nl .   

 

Ik ga op 19 september naar de Startzondag en 

ik neem mee...          

Op zondag 19 september openen we ons 

winterwerk. Iedereen is van harte uitgenodigd voor 

de Startdienst en het aanvullende programma 

(voor jong én oud!) dat tot ongeveer 12:30 uur zal 

duren. Het thema van de Startdag zal zijn: Van U 

is de toekomst. Maar er zal ook worden 

teruggeblikt op anderhalf jaar corona. Aan de 

bezoekers wordt verzocht een voorwerp mee te 

nemen dat voor hem of haar de coronatijd 

symboliseert. Na de dienst gaan we elkaar o.a. 

over onze meegebrachte voorwerpen vertellen.  

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/protestantsegemeenteteheusden.nl


 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Agenda (van zondag 5 september tot zaterdag 

11 september :          

Woensdag  : Open Kerk, vanaf 13:30 uur   

Donderdag  : Cantorij, 1e repetitie na de  

    zomerstop, in de kerk, om 20 uur 

 Zaterdag   : Open Kerk, vanaf 13:30 uur    

 

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 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!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst collecte t.b.v. watersnoodramp 

Limburg             

Beste gemeenteleden,        

Op 18 juli j.l is er een gezamenlijke collecte 

gehouden voor de slachtoffers van de 

watersnoodramp die Limburg getroffen heeft.      

Via de  bank/mollie kwam er een bedrag binnen 

van € 1.107,50                   

In de kerkdienst werd er € 1.034,50 opgehaald en 

er kwam via de diaconie nog € 450,= binnen.   

Totaal maakt dat het prachtige bedrag van               

€ 2.591,55 wat door de diaconie verdubbeld zal 

worden. Dat wordt dan € 5.183,10. 

Als kerkenraad willen wij u/jou dan ook hartelijk 

bedanken voor de gulle gaven!! 

Voor meer informatie zie ons kerkblad “Vigilate” 

en/of onze website www.pgheusden.nl.   

 

 

 

 

 

http://www.pgheusden.nl/

