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U kunt zich aanmelden op de website om deze brief per email te ontvangen (klik hier). Heeft u geen email en 
wilt u deze brief thuis ontvangen neem dan contact op met scriba Arie van Nieuwenhuijzen (0186-603497). 
 
Bevestiging van diaken Machiel Vogel 
De kerkenraad heeft besloten om de bevestiging van Machiel Vogel tot diaken aanstaande zondag 29 maart 
uit te voeren. Machiel is op de achtergrond al bij verschillende zaken van de diaconie betrokken en we 
hebben hem gewoon hard nodig! Uiteraard is een bevestigingsdienst zonder gemeente, familie en vrienden 
niet de start zoals we die graag zouden zien. Wanneer de diensten weer in de gewone vorm zullen 
plaatsvinden zal Machiel alsnog in het midden van de gemeente de zegen ontvangen. 
 
Denkt u er aan dat de ZOMERTIJD weer ingaat dit weekend! 
 
Liturgie zondagmorgen 29 maart om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis 

▪ Orgelspel, Welkom en mededelingen  Zingen: Ps. 84 (OB): 1, 2 
▪ Stil gebed, Votum en groet   Zingen: Gez. 44 3: 1 
▪ 10 geboden     Zingen: Ps. 146: 4, 5 
▪ Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
▪ Schriftlezing: Mattheüs 19: 16-30  Zingen: Ps. 49: 1, 3, 5 
▪ Verkondiging     Zingen: Gez. 441: 5, 6, 8 
▪ Lezing van het formulier bevestiging ambtsdragers 
▪ Bevestiging Machiel Vogel   Zingen: Ps. 134: 3 (OB) 
▪ Dankgebed en voorbeden 
▪ Collecte     Zingen: Gez. 470: 1, 3, 4 
▪ Zegen, Orgelspel 

 
Liturgie zondagmiddag 29 maart om 16.30 uur Ds. A.A. van den Berg 

▪ Orgelspel, Welkom en mededelingen   Intochtslied Psalm 146: 1, 3 
▪ Stil gebed, Votum en groet     Psalm 146: 4, 5 
▪ Geloofsbelijdenis     Psalm 86: 5 (ob)   
▪ Gebed, Schriftlezing: Mattheüs 26:57-68  Gezang 178: 1, 5, 6, 7 
▪ Preek,        Gezang 203: 2, 3  
▪ Gebeden, Collecte      Slotlied Gezang 461: 1, 2, 3, 4 
▪ Zegen 

 
Collecteren met de GIVT-app 
Deze week willen we beginnen met het gebruik van de GIVT-app, hiervoor is een aparte pagina gemaakt op 
de website. Wilt u gebruik maken van de GIVT-app dan klikt u hier. 
Uiteraard kunt ook nog collectegelden overmaken of via een envelop geven, kijk voor alle mogelijkheden 
voor het geven van uw collectegeld op de website. 
 
Rectificatie rekeningnummers 
Per abuis zijn er foutieve rekeningnummers waarnaar het collectegeld kan worden overgemaakt in de 
weekbrief van 20 maart geplaatst, de juiste gegevens zijn: 

U maakt uw gift voor de kerk over naar:  
IBAN rekening:  NL59 RABO 0373 721 854  
ten name van:  CVK Hervormde Gemeente Heinenoord 

Een gift voor de diaconie of de zending maakt u over naar: 
   IBAN rekening  NL03 ABNA 0876 988 079 

    ten name van:  Diaconie Hervormde Gemeente Heinenoord 
 
  

Collectedoelen zondag 29 maart 
1e collecte, diaconiecollecte voor ZOA 
2e collecte, voor de kerk 
3e collecte, voor De Hofpoort 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
http://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/gebuik-van-de-givt-app/
http://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/collecteren-vanuit-huis/
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De Info 
Omdat het vouwen en nieten niet meer verantwoord is om uit te voeren op de gebruikelijke manier zal de 
Info op een andere manier ‘geraapt’, ‘gevouwen’ en ‘geniet’ worden, mogelijk neemt dit wel wat meer tijd in 
beslag. Kopij kan op de normale manier worden aangeleverd en de bezorging zal ook op de gebruikelijke 
manier plaatsvinden. 
 
Brief voor de kinderen 
Deze week is er door de jeugdouderling een brief voor de kinderen van 4 t/m 8 
jaar gemaakt, deze kunt u vinden op de website. Volgende week zal er een 
brief komen voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar en de week erna voor de 
oudere jeugd. Klik op deze link voor de kinderbrief 4-8 jaar van deze week. 
 
Zieken 
Denkt u ook aan onze zieken, verpleeghuizen zitten op slot, hierdoor zijn echtparen, familie, vrienden niet 
meer in staat elkaar op te zoeken. Dit zijn erg verdrietige omstandigheden, een bemoediging door een 
kaartje of telefoontje doet veel goeds. Denk ook aan de namen die voorgelezen worden bij de voorbeden. 
 
Kerk zijn tijdens de corona-crisis; Een Bijbelse opdracht 
De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon: de aan u en jou geschonken gaven gebruiken 
ten dienste van de ander. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het diaconaat is immers geen 
taak van de diakenen alleen, maar van de gehele gemeente. 
 
De kerk heeft vanouds gezorgd voor mensen die ziek en kwetsbaar waren en zijn. Voor ons als gemeente is 
het belangrijk dat we in deze tijden omkijken naar anderen.  Let op de mensen in je gemeente, maar zie 
daarnaast ook om naar de mensen in je buurt. Zo willen wij als gemeente aanbieden om boodschappen* te 
doen voor de oudere, de zieke en/of mensen die in quarantaine zitten.  
Naast boodschappen kan er ook praktische hulp geboden worden: zoals bijvoorbeeld de hond uit te laten 
o.i.d. Er worden heel veel initiatieven genomen en dat is al heel mooi om te zien in deze moeilijke tijden.  
 
Om dit voort te zetten willen wij u vragen als college van diakenen u op te geven als vrijwilliger om zo de 
praktische hulp aan te kunnen bieden. Bent u iemand die praktische hulp nodig heeft, of juist iemand die 
hulp wil bieden? Neem dan graag contact met ons op. 
 
U kunt met mij als coördinator contact opnemen via de mail, telefoon of appje. U kunt aan mij doorgeven 
dat u boodschappen wilt halen of dat u graag wilt dat boodschappen voor u gedaan worden. Ik zal 
hulpvragers en hulpaanbieders met elkaar in contact brengen. Voor praktische vragen kunt u ook bij mij 
terecht. 
 

Coördinator: Machiel Vogel 
Tel: 06-19644984 
e-mail: machiel.vogel@gmail.com 

 
*Praktische informatie: 
Boodschappenlijstjes  kun je via whatsapp, email of telefoon doorgeven. Zet de tas met 
boodschappen + de bon voor de deur. Betalingen van de voorgeschoten bedragen kunnen gedaan 
worden via een tikkie of overgemaakt worden op de rekening. Mochten er onverhoopt problemen 
ontstaan met de terugbetalingen dan staat de diaconie garant voor de voorgeschoten bedragen. 

 
 
  

http://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/03/Weekbrief-27-3-2020-kinderen-4-8.pdf
mailto:machiel.vogel@gmail.com
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Bloemengroet 
We vinden het als gemeente heel belangrijk om gemeenteleden die zijn thuisgekomen uit het ziekenhuis via 
de wekelijkse bloemen uit de kerk steun en bemoediging te geven. In deze tijden waarin we elkaar wat 
minder vaak persoonlijk ontmoeten, bereiken berichten over gemeenteleden die zijn opgenomen of zijn 
thuisgekomen uit het ziekenhuis ons laat of zelfs helemaal niet. We doen daarom een oproep aan een ieder 
om aan de kerkenraad of de dominee door te geven wie zijn opgenomen of zijn thuisgekomen uit het 
ziekenhuis. Ook in geval van ernstige ziekte thuis, ontvangen wij graag een berichtje. 
 
Paasgroetactie 
Sinds het opstarten van de actie zijn er geen reguliere kerk bijeenkomsten geweest. Met Biddag lagen de 
paasgroeten op de kist in de hal, enkelen hebben toen al kaarten meegenomen. De kaarten kunnen worden 
ingeleverd via de brievenbus van de kerk of bij één van de diakenen of andere kerkenraadsleden.  
 
Paasviering ouderen 
De paasviering ouderen in de Erve op donderdag 9 april kan helaas niet doorgaan. 
 
NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel 
Meer informatie op de website 
 
Nieuwsbrief Heleen van den Berg, GZB project Libanon 
Lees deze brief op onze website. 
 
 
 
Komende week 
-Kopij voor de Info 3 april inleveren op de gebruikelijke manier. 

-Woensdag 1 april zal de klok weer luiden van 19.00 uur t/m 19.15 uur. http://www.klokkenvanhoop.nl/ 

-Woensdagavond  zal er 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. 

-Neemt u voor pastorale vragen contact op met Ds. Agterhuis, op donderdagmiddag en donderdagavond is 

hij in elk geval thuis aanwezig om u telefonisch te woord te staan 0186-683436. 

 
 
 
 
Hartelijke groet, 
De kerkenraad 

http://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/nbg-weggeefactie-met-bemoediging-uit-de-bijbel/
http://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/nieuwsbrief-heleen-van-den-berg/
http://www.klokkenvanhoop.nl/
mailto:predikant@kerkheinenoord.nl

