
Weekbrief 6, Hervormde Gemeente van Heinenoord  

 1/2 24 april 2020 

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 26 april om 10.00 uur Ds. Th.W.H. van der Heijden te Dirksland 

• Afkondigingen 

• Intochtslied     Psalm 103: 1, 3 

• Stil Gebed, Votum, Groet     Psalm 16: 1, 4 

• Wet des Heeren en Hoofdsom   Ps. 57: 2 

• Gebed om schuldvergeving en verlichting door de Heilige Geest 

• Schriftlezing:   Joh. 21: 15 – 19 en I Petrus 1: 1 – 9 

• Collecte      Psalm 42: 1, 3, 5 (OB) 

• Prediking (Tekst: I Petrus 1: 3,4)   Gezang 218: 1, 2, 4, 5 

• Dankgebed en voorbeden 

• Collecten      Slotlied: Gezang 217: 1, 2, 4 

• ZEGEN 

 
Liturgie zondagmiddag 26 april om 16.30 uur Ds. J. Noordam te Nieuwendijk 

• Gezang 326 : 1, 2 (aanvangslied) 

• Psalm 138 : 3, 4 (na Votum en Groet) 

• Psalm 145 : 3 (na de Geloofsbelijdenis) 

• Gezang 205 : 1, 4 (voor de preek) 

• Psalm 68 : 10 (oude berijming)  (na de preek) 

• Gezang 217 : 1, 3, 4 (slotzang) 

• Schriftlezing: 1 Petrus 1 : 1 t/m 12 

• Tekst: 1 Petrus 1 : 3 en 4 

 

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 

Foto genomen in de dienst van Paasmorgen 

Collectedoelen zondag 26 april 
1e collecte, diaconiecollecte stichting De Hoop 
2e collecte, voor de kerk 
3e collecte, voor de kerk 

 

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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Zondag 3 mei 
Omdat de tentdienst zondag 3 mei niet doorgaat zal er een dienst in de Hervormde Kerk zijn. Deze dienst zal 
door zowel Ds. E. Bijl als Ds. E. Agterhuis geleid worden. Deze dienst zal via kerkdienstgemist.nl te volgen 
zijn. De mogelijkheid om deze dienst via een videoverbinding te volgen wordt onderzocht, in de volgende 
weekbrief meer informatie hier over. 
 
Kaartje sturen? 
Velen van u sturen wel eens een kaartje. Tot enkele weken geleden werden deze ook vaak in het winkeltje 
aan de Emmastraat gehaald. Paul en Truus Storm zetten op de bekende dagen een tafeltje met boeken 
buiten. Op het moment dat zij daar mee bezig zijn is er de mogelijkheid om kaarten te kopen. Graag van te 
voren contact opnemen, telefoon 0186-603365 en het verzoek om contant te betalen. 
 
Lintjesregen 
Nadat André van den Berg een tijdje terug een lintje heeft ontvangen, zijn ook Jaap Hensen, Paul Storm en 
Arie van Nieuwenhuijzen koninklijk onderscheiden voor onder andere hun werk in onze gemeente. Ook 
vanaf deze plaats felicitaties hiervoor. 
 
Komende week 

▪ Woensdag 29 april zal de klok weer luiden van 19.00 uur t/m 19.15 uur, dit is dan voor de laatste 
keer. http://www.klokkenvanhoop.nl/ 

▪ Woensdag 29 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.  

 
 
Hartelijke groet, 
De kerkenraad 

http://www.klokkenvanhoop.nl/

