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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). 
 
Bediening Heilig Avondmaal 
Als moderamen hebben wij ons beraad over het vieren van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag. Zonder 
het samenkomen van de gemeente en de regels van het afstand houden, is de viering erg moeilijk uit te 
voeren. Wij hebben dan ook besloten de viering niet door te laten gaan. De Bijbelse opdracht “Doe dit tot 
Mijn gedachtenis” kunnen we dan ook niet als gemeente uitvoeren, het viel ons daarom ook moeilijk om 
deze beslissing te nemen. Ds. Agterhuis zal in de dienst van Goede Vrijdag wel stilstaan bij de viering van het 
Heilig Avondmaal.  
 
Liturgie zondagmorgen 5 april om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis 

▪ Orgelspel, Welkom en mededelingen,  Zingen: Ps. 149: 1, 3 
▪ Stil gebed, Votum en groet   Zingen: Ps. 97 (OB): 1, 5, 7  
▪ 10 geboden     Zingen: Ps. 112: 1, 3  
▪ Gebed om verlichting met de Heilige Geest  
▪ Zingen: Op Toonhoogte 438 (Wij zwaaien met takken, palmpasen)  

 
1 Wij zwaaien met takken en pakken 
de kleden en spreiden ze uit op de straat 
Waar zachtjes en nederig Jezus de Vredevorst 
langs de wegen gaat 

2 Wij zwaaien met takken en pakken 
de kleden en spreiden ze uit op de straat 
Waar zachtjes en nederig Jezus de vredevorst 
langs de wegen gaat 

 
3 Wij zwieren met palmen met bloemen en halmen 
en sieren de straten voor Hem 
Hij komt op een ezeltje 
Jezus de Vredevorst in Jeruzalem 
 

4 Wij zwieren met palmen met bloemen en halmen 
en sieren de straten voor Hem 
Hij komt op een ezeltje 
Jezus de Vredevorst in Jeruzalem 

Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna
 

▪ Schriftlezing: Mattheüs 21: 1-17  Zingen: Gez. 42  
▪ Verkondiging      Zingen: Gez. 120: 1, 3  
▪ Dankgebed en voorbeden, Collecte  Zingen: Gez. 127: 1, 6  
▪ Zegen, Orgelspel                                                       

 
 
Liturgie zondagmiddag 5 april om 16.30 uur Ds. W.H. Hendriks Mijnsheerenland 
Nog niet bekend, wordt gepubliceerd zodra deze is ontvangen. 
 
 
Vespers 
In deze verwarrende tijd is het goed dat we met elkaar kunnen toeleven naar Pasen. In de Stille Week zijn er 
twee Vespers, waar we met elkaar luisteren naar Het Woord van God, zingen, stil zijn, bidden en luisteren 
naar muziek. De vesper op donderdag 9 april heeft als Thema ‘God zal voorzien’ en zaterdag 11 april is het 
thema ‘Uit de diepten.’ U kunt de vespers live beluisteren via kerdienstgemist.nl. De Vespers beginnen om 
19:30 en duren ongeveer een half uur. Aanstaande dinsdag krijgt u de liturgie van beide vespers 
toegestuurd.  
 
 
Moment van gebed 
Woensdagavond  8 april is er geen moment van gebed, in verband met de vespers. Na Pasen zal het moment 
van gebed weer op de woensdagavonden plaatsvinden. 

Collectedoelen zondag 5 april 
1e collecte, diaconiecollecte GZB 
Heleen van den Berg 
2e collecte, voor de kerk 
3e collecte, voor PKN jeugdwerk 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
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Brief voor de kinderen 
Deze week is er door de jeugdouderling een brief voor de kinderen van 8 t/m 
12 jaar gemaakt, deze kunt u vinden op de website. Volgende week zal er een 
brief komen voor de jongelui 12+.  
 

➢ Klik op deze link voor de kinderbrief 8-12 jaar van deze week.  
 

➢ Klik op deze link voor de kinderbrief 4-8 jaar van deze week. 
 
 
 
Praktische hulp bieden, Hervormde gemeente Heinenoord 
Onlangs hebben we te horen gekregen dat de maatregelen omtrent corona verlengd zijn tot (vooralsnog) 28 
april 2020. Ook de regels zijn aangescherpt, zo laat het RIVM weten dat je géén boodschappen mag doen, 
geen bezoek mag ontvangen en de hond niet zelf uit mag laten als je de verschijnselen hebt. 
Dit is juist een tijd dat je naar elkaar om moet kijken. Deze diaconale hulp willen wij ook graag bieden! 
 
Onze vraag naar de gemeente is dan ook: heb je (praktische) hulp nodig, neem dan contact met ons op! 
 
Wij zijn al erg dankbaar met de positieve reacties en de eerste aanmeldingen om hulp te bieden. Voel je, je 
geroepen? Neem dan contact op met ons, je hulp is meer dan welkom! 
 
Coördinator: Machiel Vogel 
Tel : 06-19644984 
E-mail : machiel.vogel@gmail.com 
 
 
‘Deur’ collecte 
Er was onduidelijkheid naar wie het geld voor de deurcollecte moet worden 
Overgemaakt. Om verwarring te voorkomen wijzen wij u op het volgende; 
Indien u via de bank een gift wilt overmaken aan het collectedoel van de derde collecte, gebruik dan het 
rekeningnummer van het college van kerkrentmeesters (CvK). 
 
 
Bloemengroet  
We willen als college van diakenen (CvD) nogmaals op het hart drukken dat het als gemeente heel belangrijk 
is 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. 
De bloemen zijn afgelopen zondag naar mevrouw Maja Buitendijk en mevrouw de Vlieger – van Steijn 
gegaan. 
  

http://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/04/Weekbrief-Jongeren-8-12.pdf
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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Liturgie Goede Vrijdag 10 april om 19.30 uur Ds. E. Agterhuis 

▪ Orgelspel, Welkom en mededelingen  Zingen: Ps. 130: 1, 3 
▪ Stil gebed, Votum en groet   Zingen: Ps. 4: 1, 3 
▪ Geloofsbelijdenis: Artikel 21 Nederlandse geloofsbelijdenis 
▪ Zingen: Ps. 22 (OB): 1, 2, 14 
▪ Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
▪ Zingen: Op Toonhoogte 425 (Als ik m'n ogen sluit) → youtube 
 

1 Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha, 
Dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta. 
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen, 
Dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen. 

 

2 Ik hoor opnieuw zijn stem die roept: het is volbracht. 
En daarna wordt het stil, ‘tis donker als de nacht. 
Toen stierf hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij. 
Oh, ik weet meer dan ooit, dat hij dit deed voor mij. 

3 Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil. 
Ik bid met heel mijn hart wat ik hem zeggen wil: 
Heer aan dat houten kruis droeg u de straf voor mij. 
Ik had nog nooit een vriend die zoveel hield van mij. 

 
▪ Schriftlezing: Mattheüs 27: 27-56   Zingen: Gez. 189 
▪ Verkondiging      Zingen: Gez. 179: 1, 8 
▪ Dankgebed en voorbeden, Collecte  Zingen: Gez. 46 (HB '38): 1, 4, 5, 7  

1 Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 
voor zijn oog aan 't kruishout brak, 

4 Zie ik, hoe genaad' ontving, 
die met Hem aan 't kruishout hing, 
'k bid, mij voelend Hem gelijk, 
"Heer, gedenk mij in uw rijk!" 

 
5 Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat 
Hem zijn God verlaten had, 
'k weet dan, wat mij ook ontvall', 
God mij nooit verlaten zal! 

7 Op zijn kreet: "Het is volbracht," 
antwoordt mijn aanbidding zacht: 
"Jezus, ook voor mij verwierf 
Gij verlossing, toen Gij stierft."

▪ Zegen, Orgelspel 
 
 
 
Komende week 

▪ Kopij voor de Info 3 april inleveren op de gebruikelijke manier, kan nog net vandaag. 
▪ Woensdag 8 april zal de klok weer luiden van 19.00 uur t/m 19.15 uur. 

http://www.klokkenvanhoop.nl/ 
▪ Vespers op donderdag 9 en zaterdag 11 april om 19.30 uur. 
▪ 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 

Collectedoelen Goede Vrijdag 10 april 
1e collecte, diaconiecollecte St. Dorcas 
2e collecte, voor de kerk 
Geen 3e collecte 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uc1aAFEe6iY
http://www.klokkenvanhoop.nl/

