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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 Pinksteren zondagmorgen 31 mei om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis  

• Orgelspel, Welkom en mededelingen   Zingen: Ps. 87 (OB): 1, 2 

• Stil gebed, Votum en groet   Zingen: Ps. 87 (OB): 4, 5 

• Geloofsbelijdenis van Nicea    

• Zingen (Kinderlied): OTH 445: 1, 3 ( ´t is feest vandaag) 
 

1 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest, 
wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 

2 Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 

 
3 Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 

 
4 De wonderen zijn om ons heen, 
ze waaien op de wind. 
't Is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint 

 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest, Schriftlezing: Handelingen 2: 1-21 

• Zingen: Joh. De Heer 132: 1, 3, 4 (Heer ik hoor van rijke zegen) 
 
1 Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer; 
laat ook van die milde regen 
dropp’len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp’len vallen ook op mij. 

3 Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan: 
Gij geeft blinden d’ ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan. 
Werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 
werk ook door uw kracht in mij! 

 
4 Wil m’ o Heiland, niet voorbij gaan. 
Doe mij leven U nabij; 
zie mij zuchtend aan uw zij staan; 
roept Gij and’ren, roep ook mij. 
Ja, ook mij, ja ook mij; 
roept Gij and’ren, roep ook mij. 

 

• Verkondiging      Zingen: Gez. 244: 2, 4 

• Gedicht 'Licht' door Petra van den Enden 

• Dankgebed en voorbeden, Collecte 
  

Collectedoelen zondag 31 mei 
1e collecte, diaconiecollecte voor Kerk in Actie Zending 
2e collecte, voor de kerk 
3e collecte, voor De Hofpoort 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
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• Zingen: Gez. 87 Hervormde bundel '38 (Ruis o Godsstroom der genade) 
 
1  Ruis, o Godsstroom der genade 
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder 
op het uitgedroogde land; 
en de bloemen bloeien weder, 
haast verwelkt door zonnebrand. 

2  Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken overal! 
Van uw nederdaling dromen 
moede harten zonder tal. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen opwaarts tilt, 
brengt uw ruisen, die 't verlangen 
als een heilig lied doortrilt. 

 
3  Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilfontein! 
Laat uw ziel in 't stof niet zinken, 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat U door haar golven dragen 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen 
door Gods vreugde wordt omspoeld. 
 

• Zegen, Orgelspel 
 

Liturgie Pinksteren zondagmiddag 31 mei om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis 

• Orgelspel, Welkom en mededelingen   Zingen: Ps. 118 (OB) 10, 12 

• Stil gebed, Votum en groet   Zingen: Ps. 96: 1, 3 

• 10 geboden     Zingen: Ps. 119: 40, 54 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• Schriftlezing: Efeziërs 1: 1-14 

• Heidelbergse Catechismus zondag 20  Zingen: Gez. 239: 1, 3, 6 

• Verkondiging     Zingen: Gez. 304: 1, 3 

• Dankgebed en voorbeden, Collecte  Zingen: Gez. 251 

• 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 

Weer naar de kerk 
Er is deze week hard gewerkt aan een plan voor de komende weken, helaas is het nog niet mogelijk om de 
plannen nu al bekend te maken. Volgende week moeten er nog een paar beslissingen genomen worden 
waarna alles in werking kan worden gesteld. Zodra we weten hoe het bezoeken van de kerkdiensten in juni 
er uit gaan zien wordt het bekend gemaakt. 
 
Pinkstergroet 
Namens beide diaconieën worden aan bijna 100 adressen als teken van medeleven aan ouderen boven de 
80 jaar en zieke gemeenteleden een plantje of fruit gebracht. Alle bezorg(st)ers bedankt voor hun 
medewerking! 
 
  

http://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/collecteren-vanuit-huis/
http://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/gebuik-van-de-givt-app/
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Noodhulpcollecte op 7 juni 
De diaconie heeft besloten om een speciale noodhulpcollecte in te lasten. Voor miljoenen mensen in Afrika, 
Azië en Zuid-Amerika is het coronavirus een regelrechte ramp! Niet alleen omdat de medische voorzieningen 
in heel veel landen slecht zijn, maar de economische gevolgen van de lockdown treft dagloners en hun 
families nog eens extra hard: geen werk, geen inkomen, geen eten! Naast de dreiging van het coronavirus is 
er dus ook de dreiging van de hongerdood. Veel lokale christelijke gemeenten zijn inmiddels gestart met het 
bieden van voedselhulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Graag willen we hen ondersteunen in 
hun zorg voor mensen die het zoveel moeilijker hebben dan wij. 
 
Jaarrekening diaconie 
De jaarrekening diaconie over 2019 ligt de komende week tot zaterdag 6 juni bij penningmeester Menno van 
Drielen ter inzage en kan op afspraak worden ingezien. Contactgegevens vindt u aan het begin van de Info. 
In de komende Info komt een artikel met verantwoording van de jaarrekening. 
 
Videoverbinding 
We krijgen de techniek rondom de videoverbinding steeds beter in de vingers. Er kan altijd storing optreden, 
in dat geval kunt u waarschijnlijk wel verder luisteren via kerkdienstgemist.nl.  
 
We proberen ongeveer 10 minuten voor het begin van de dienst te beginnen met de uitzending. 
http://www.kerkheinenoord.nl/beeldverbinding/ 
 
Uiteraard zijn er extra kosten verbonden aan de video uitzendingen. Veel kunnen we met eigen materiaal 
regelen maar er moet ook wat apparatuur gehuurd worden de kosten zijn ongeveer €25,- per dienst. 
Wanneer u de videoverbinding waardeert en hier ook iets extra voor over heeft kunt u een gift geven: 
 
IBAN rekening:    NL59RABO 0373 721 854 
ten name van:   CVK Hervormde Gemeente Heinenoord 
onder vermelding van:   Beeldverbinding 
 
Komende week 

▪ Woensdag 3 juni is er om 21.00 moment van gebed. U kunt dit volgen via kerkdienstgemist.nl of de 
videoverbinding. Om 21.00 uur zal Ds. Agterhuis het moment van gebed verzorgen. U kunt 
voorbeden aanvragen via de email of anders per telefoon, graag uiterlijk woensdagmorgen 
doorgeven, dit kan aan Ds. E. Agterhuis of de scriba. Ook kunt u zich opgeven om de schriftlezing te 
doen. 

 
 
Hartelijke groet, 
De kerkenraad 

http://www.kerkheinenoord.nl/beeldverbinding/

