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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 17 mei om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis  

• Orgelspel 

• Welkom en mededelingen  Zingen: Ps. 74: 1, 2 

• Stil gebed, Votum en groet  Zingen: Ps. 74: 5, 7 

• 10 geboden    Zingen: Gez. A/1 enige gezangen: 1, 2, 9 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• Schriftlezing: Klaagliederen 2  Zingen: Ps. 123 

• Verkondiging    Zingen: Ps. 30 (OB): 1, 2, 3 

• Dankgebed en voorbeden 

• Collecte    Zingen: Gez. 452 

• Zegen, Orgelspel 
 
Liturgie zondagmiddag 17 mei om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis 

• Orgelspel 

• Welkom en mededelingen  Zingen: Ps. 146 (OB): 1, 8 

• Stil gebed, Votum en groet  Zingen: Ps. 111: 5, 6 

• Apostolische Geloofsbelijdenis  Zingen: Ps. 92: 1, 2 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• Schriftlezing: Handelingen 4: 1-12 

• Heidelbergse Catechismus zondag 11 Zingen: Gez. 440: 1, 4 

• Verkondiging    Zingen: Gez. 445 

• Dankgebed en voorbeden 

• Collecte    Zingen: Gez. 446: 1, 2, 5 

• Zegen, Orgelspel 
 
Liturgie Hemelvaartsdag donderdag 21 mei om 9.00 uur Ds. E. Agterhuis  

• Orgelspel 

• Welkom en mededelingen  Zingen: Ps. 99: 1, 6 

• Stil gebed, Votum en groet  Zingen: Gez. 443: 1, 2 

• Geloofsbelijdenis van Nicea  Zingen: Gez. 231: 3, 4 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• 1e Schriftlezing: Klaagliederen 3: 1-26 

• 2e Schriftlezing: Handelingen 1: 7-14 Zingen: Ps. 130: 3, 4 

• Verkondiging    Zingen: Ps. 33: 7, 8 

• Dankgebed en voorbeden 

• Collecte    Zingen: Ps. 47 (OB): 1, 3 

• 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 

  

Collectedoelen zondag 17 mei 
1e collecte, diaconiecollecte St. Twarne 
2e collecte, voor de kerk 
3e collecte, voor de kerk 

 

Collectedoelen donderdag  21 mei 
1e collecte, diaconiecollecte voor de 
diaconie algemeen 
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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Weer naar de kerk 
Afgelopen week is er nagedacht over het weer samenkomen als gemeente. In de maand juni mogen we 
weer met maximaal 30 mensen in de kerk aanwezig zijn met 1,5 meter afstand. Normaal gesproken 
bezoeken op zondagmorgen rond de 130 mensen onze diensten. Wat betreft de maand juli ziet het er weer 
een stukje beter uit, we mogen dan met maximaal 100 mensen een dienst bijwonen. Hoe we de 
mogelijkheden kunnen invullen is niet eenvoudig. 
 
We zullen als kerkenraad op zoek gaan naar een manier om weer veilig samen te kunnen komen. Uiteraard 
zijn we afhankelijk van de voorschriften van de overheid en houden we ons ook aan de richtlijnen van de 
PKN.  
 
In de volgende weekbrief hopen we meer concrete informatie te kunnen geven over wat de plannen zijn 
voor de komende weken. 
 
Videoverbinding 
Vanaf zondag 17 mei hopen we naast kerkdienstgemist.nl ook een videoverbinding via YouTube te hebben. 
Via de website van onze kerk kan de beelduitzending gevonden worden: 
http://www.kerkheinenoord.nl/beeldverbinding/ 
 
Er is nog niet veel ervaring met deze manier van uitzenden dus als er storingen zijn dan kunt u uiteraard 
gewoon gebruik maken van kerkdienstgemist.nl. 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u een email sturen naar website@kerkheinenoord.nl. 
 
Komende week 

▪ Woensdag 20 mei 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. Agterhuis of de scriba.  

▪ Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag kerkdienst om 9:00 uur, te volgen via kerkdienstgemist.nl en de 
videoverbinding. 

 
 
Hartelijke groet, 
De kerkenraad 

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

