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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). 
 
 
Liturgie zondagmorgen 19 april om 10.00 uur Ds. F.J. van Harten  

▪ Orgelspel, Welkom en mededelingen  
▪ Stil Gebed      Samenzang: Psalm 118: 1 en 6(NB) 
▪ ‘Onze Hulp’ en chr.groet   Samenzang: Psalm 145:1 en 2(NB) 
▪ Lezing van de Wet des Heeren naar Exodus 20 Samenzang: Gezang 399: 4 en 5(LvK) 
▪ Gebed verlichting met de Heilige Geest 
▪ Schriftlezing: II Timotheus 2:1-13  Samenzang: Psalm 21:1, 3 en 4(OB) 
▪ Prediking     Samenzang: Gezang 217:1, 2 en 4(LvK) 
▪ Dankgebed, Voorbede  
▪ Inzameling der gaven    Samenzang: Psalm 150(NB) 
▪ Zegenbede en Inkeer 

 
Liturgie zondagmiddag 19 april om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis 

▪ Orgelspel, Welkom en mededelingen  Zingen: Ps. 116: 1, 4 
▪ Stil gebed, Votum en groet   Zingen: Gez. 222: 1, 3 
▪ Apostolische geloofsbelijdenis   Zingen: Gez. 215: 1, 2 
▪ Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
▪ 1e Schriftlezing: Psalm 55: 13-24   
▪ 2e Schriftlezing: Galaten 4: 1-9 
▪ Heidelbergse Catechismus zondag 9  Zingen: Ps. 55 (OB): 1, 13, 14 
▪ Verkondiging,      Zingen: Ps. 17: 3, 7 
▪ Dankgebed en voorbeden, Collecte,  Zingen: Gez. 479: 1, 2, 4 
▪ Zegen, Orgelspel 

 
 
Collectes 
U kunt uw giften op de bekende manieren geven, op de website meer informatie hier over.  
Algemeen:  Collecte geld geven 
Uitleg GIVT: GIVT-app 
 
 
Spaarpotjes voor het GZB project van Heleen van de Berg 
De afgelopen weken heeft u/heb jij gespaard voor het GZB-project van Heleen van de Berg. 
Deze actie duurde tot eerste paasdag. Heeft u of jij nog een spaarpotje? 
Wilt u dan het bedrag in een envelop met vermelding GZB Heleen bij Truus Storm, Heyne van 
Althenastraat 38, in de brievenbus doen? Zij zorgt ervoor dat het geld via de diaconie op de goede plek 
terecht komt. Iedereen bedankt namens Heleen voor uw/jouw deelname. 
 
 
Paasattentie 
De diaconie heeft met Pasen in samenwerking met de HVD aan gemeenteleden die eenzaam zijn en een hart 
onder de riem konden gebruiken vanwege bijvoorbeeld ziekte of eenzaamheid een kleine attentie gegeven. 
Namens de diaconie willen wij iedereen bedanken die aan deze actie heeft meegewerkt. Ben u ziek, 
eenzaam of bent u thuisgekomen uit het ziekenhuis? Laat ons dat weten en neem contact op met de scriba 
of een van de kerkenraadsleden. 
 

Collectedoelen zondag 19 april 
1e collecte, diaconiecollecte St. Timon 
2e collecte, voor de kerk 
3e collecte, voor het stucwerk 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
http://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/collecteren-vanuit-huis/
http://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/gebuik-van-de-givt-app/
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Paascollecte  
Wij willen u vriendelijk verzoeken de acceptgiro voor de paascollecte voor zover dat nog niet gedaan is, in 
wilt vullen en opsturen. Mocht u daartoe niet in staat zijn kunt u de scriba contacten of hem bij een van de 
kerkenraadsleden door de brievenbus doen. 
 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 12 april als groet van de gemeente en ter bemoediging naar mw. Rijken-
Kooijman. 
 
 
Komende week 

▪ Maandag 20 en dinsdag 21 april is Ds. Agterhuis afwezig in verband met zijn nascholing. 
▪ Woensdag 22 april zal de klok weer luiden van 19.00 uur t/m 19.15 uur. 

http://www.klokkenvanhoop.nl/ 
▪ Woensdag 22 april is er om 21.00 moment van gebed. 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. 
 

▪ Let op! Inleveren kopij volgende Info is 1 mei i.p.v. 8 mei. 
 
 
Hartelijke groet, 
De kerkenraad 

http://www.klokkenvanhoop.nl/

