
Heinenoord, 18 maart 2020 

 

 

 

Broeders en zusters,  

 

 

Dinsdag 17 maart zijn we met een deel van de kerkenraad weer samengekomen. De dienst op 

zondag 15 maart is besproken en verder hebben we nagedacht over hoe we kunnen blijven 

functioneren als gemeente in deze bijzondere tijd. Hieronder een overzicht van de zaken die 

besproken zijn. 

 

Diensten 

De diensten worden vormgegeven op de manier van zondagmiddag 15 maart. Dit betekent, er is een 

voorganger, kleine kerkenraad, organist en iemand die het geluid zal bedienen. Aanstaande zondag 

zullen beide diensten om 10.00 uur en 16.30 uur op de aangepaste manier doorgaan. Het kan zijn dat 

een voorganger of organist niet kan dienstdoen, in dit geval zullen we zoeken naar een oplossing of 

de dienst laten vervallen. 

 

Weekbrief 

We streven ernaar om elke week een brief te publiceren, hierin zullen eventuele wijzigingen in het 

beleid gepubliceerd worden. Ook zal een eenvoudige liturgie voor de dienst(en) hierin opgenomen 

worden. De brief zal elke vrijdagavond op de website gezet worden. Vrijdag 20 maart zal de eerste 

brief gepubliceerd worden. 

 

Contact (0186-603497) 

Onze website zal het voornaamste medium zijn waarop we informatie met u zullen delen. Maar we 

beseffen ook dat niet iedereen beschikt over internet. Wilt u telefonisch op de hoogte gebracht 

worden bij belangrijke wijzigingen, of de weekbrief op papier ontvangen neem dan contact op met 

Scriba Arie van Nieuwenhuijzen. 

 

Collecteren 

Het collecteren is een onderdeel van de eredienst en zal ook weer plaatsvinden. Vanuit huis zijn er 

voor u een aantal mogelijkheden, deze zullen de komende dagen verder uitgewerkt worden: 

• Gebruik van een App. 

• Geld overmaken. 

• De gift in een envelop, met datum, doel(en) en bedrag, deze envelop kan aan een 

kerkenraadslid gegeven worden. 

 

Activiteiten 

Alle samenkomsten vanuit de kerk worden stopgezet, catechese, kringen, clubs. Wilt u toch 

samenkomen dan roepen wij u op de richtlijnen van het RIVM te volgen. 

 

Paasgroetactie 

Het is een stuk lastiger om de kaarten voor de paasgroetactie te verspreiden en weer in te leveren. 

Maar juist in deze tijd is het belangrijk om naar onze medemensen om te zien, in de weekbrief meer 

informatie. 

 



Pastorale steun per telefoon (0186-683436). 

Ds. Agterhuis heeft aangegeven elke donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 20.00 uur tot 

22.00 uur beschikbaar te zijn voor pastorale steun per telefoon. Dit start donderdag 19 maart. 

Uiteraard kunt u voor dringende zaken ook buiten deze tijden contact opnemen. 

 

Moment van gebed 

Omdat kringen en andere ontmoetingen binnen de gemeente niet meer doorgaan zal er op de 

woensdagavond (vanaf woensdag 25 maart) een moment van gebed zijn, u kunt dit volgen via 

kerkdienstgemist.nl. Om 21.00 uur zal ds. Agterhuis een stukje Bijbellezen en een gebed uitspreken. 

U kunt voorbeden aanvragen via de email of anders per telefoon, graag uiterlijk woensdagmorgen 

doorgeven. predikant@kerkheinenoord.nl of 0186-683436 

 

Klok luiden 

We hebben besloten om mee te doen aan het initiatief ‘klokken van hoop’. De kerkklok zal luiden op 

18, 25 maart en 1 april, van 19.00 uur tot 19.15 uur. ( http://www.klokkenvanhoop.nl/) 

 

Wij wensen u Gods zegen en nabijheid toe, blijf naar elkaar omzien, we kunnen bellen, berichten 

sturen, er zijn veel mogelijkheden.  

De vergadering is besloten met het lezen van Psalm 121. 

 

Psalm 121 
1.  Een pelgrimslied. 
 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
vanwaar mijn hulp komen zal. 

2.  Mijn hulp is van de HEERE, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

3.  Hij zal uw voet niet laten wankelen, 
uw Bewaarder zal niet sluimeren. 

4.  Zie, de Bewaarder van Israël 
zal niet sluimeren of slapen. 
 

5.  De HEERE is uw Bewaarder, 
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 

6. De zon zal u overdag niet steken, 
de maan niet in de nacht. 
 

7.  De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, 
uw ziel zal Hij bewaren. 

8.  De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, 
van nu aan tot in eeuwigheid. 

 

 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad. 
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