
Weekbrief 7, Hervormde Gemeente van Heinenoord  

 1/2 1 mei 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 gezamenlijke herdenkingsdienst 3 mei april om 10.00 uur Ds. E Bijl en Ds. E Agterhuis vanuit de 
Hervormde kerk 

• Orgelspel, Welkom en mededelingen   Zingen: Gez. 414 

• Stil gebed, Votum en groet   Zingen: Gez. 415 

• 10 geboden, Kindermoment   Zingen: OTH 530 'je hoeft niet bang te zijn' 
 

1 Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 

2 Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 

 
3 Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 

 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• 1e Schriftlezing: Richteren 9: 7-21 

• 2e Schriflezing: Exodus 3: 1-14   Zingen: Ps. 149: 1, 3, 5 

• Verkondiging     Zingen: Ps. 72: 1, 6 

• Gedicht: NLB 709, Dankgebed en voorbeden 

• Collecte     Zingen: Gez. 416 

• Zegen      Zingen: Gez. 411: Wilhelmus coupletten 1 en 6 

• Orgelspel 
 
 
Liturgie zondagmiddag 3 mei om 16.30 uur Ds. E Agterhuis 

• Orgelspel, Welkom en mededelingen   Zingen: Ps. 100 (OB): 1, 2 

• Stil gebed, Votum en groet    Zingen: Ps. 75: 1, 4 

• Apostolische Geloofsbelijdenis    Zingen: Ps. 136: 1, 12, 13 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• Schriftlezing: Mattheüs 10: 16-33, Zondag 10 HC Zingen: Gez. 429 

• Verkondiging      Zingen: Gez. 465: 2, 3 

• Dankgebed en voorbeden, Collecte   Zingen: Gez. 466 

• 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 

 
Moment van gebed 
In overleg met de Gereformeerde Kerk is er gekozen om het moment van gebed gezamenlijk te maken. Ds. 
Agterhuis en Ds. E Bijl zullen om beurten de momenten van gebed verzorgen. 

Collectedoelen zondagmorgen 3 mei 
1e collecte, diaconiecollecte Hands of Mercy 
2e collecte, voor de kerk 
3e collecte, evangelisatiecommissie 

 

Collectedoelen 
zondagmiddag 3 mei 
1e collecte, diaconiecollecte 

Hands of Mercy 
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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Videoverbinding 
Er wordt nagedacht over het maken van een videoverbinding met de kerk, voor nu en eventueel een wat 
meer permanente mogelijkheid om de kerkdienst ook via beeld te volgen. Op de korte termijn is er nog geen 
oplossing gevonden. U hoort meer als de mogelijkheid beschikbaar is. 
 
 
Komende week 

▪ Woensdag 6 mei 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 


