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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 7 juni om 10.00 uur Ds. A.A. van den Berg te Puttershoek  
Welkom en mededelingen   Intochtslied Psalm 67: 1, 2  
Stil gebed, Votum en groet,   Gezang 242: 2, 3 
Wetslezing      Psalm 112: 1, 2 
Gebed 
Schriftlezingen Jeremia 31:31-34; Efeze 5:1-20 Psalm 111: 1, 5 (ob) 
Preek       Gezang 241: 1, 2, 3 
Gebeden, Collecte     Slotlied Gezang 477  
Zegen 
 
Liturgie zondagmiddag 7 juni om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis bediening van de Heilige Doop 

• Orgelspel, Welkom en mededelingen  Orgelspel: Gez. 335: 1, 2, 8 

• Stil gebed, votum en groet   Zang: Groot is Uw trouw, o Heer 
 

Groot is uw trouw, o Heer, 

Mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

Die Gij steeds waart, 

Dat bewijst Gij ook nu. 

 

 

Groot is uw trouw, o Heer, 

Groot is uw trouw, o Heer, 

Iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

Aan mij betoond. 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, 

Blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 

• Geloofsbelijdenis van Nicea   Orgelspel: Gez. 255: 1 

• Lezing van het doopformulier 

• Orgelspel terwijl Chloé wordt binnengebracht: Ps. 105 (OB): 5, 24 

• Bediening Heilige Doop   Zang: Ps. 134:3 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• 1e Schriftlezing: Klaagliederen 3: 25-33, 2e Schriftlezing: Psalm 147 

• Orgelspel: Ps. 147 (vers 1 en 6 OB) 

• Verkondiging     

• Zang: Abba Vader 

 
Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe, 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen, 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

Abba, Vader, laat mij zijn, 

slechts van U alleen, 

dat mijn wil voor eeuwig zij, 

d'Uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 

laat mij nimmer gaan, 

Abba, Vader, laat mij zijn, 

slechts van U alleen. 

 

• Voordracht gedicht door Ruud Vogel 

• Dankgebed en voorbeden, Aankondiging collecte 

• Orgelspel: Ps. 103: 5, 9, Zegen, Orgelspel 

Collectedoelen zondag 7 juni 
1e collecte, noodhulpcollecte 
2e collecte, voor de kerk 
3e collecte, voor het orgel 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
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Noodhulpcollecte op zondag 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. 
 
 

 

Doopschelp 

Bij de bediening van de Heilige Doop in de middagdienst 

zullen we gebruik maken van een speciale 'doopschelp.' Dit 

i.v.m. alle maatregelen rondom het coronavirus en het 

handhaven van de 1,5 m. afstand. Het gebruik van een 

schelp bij het dopen is een heel oude traditie. Zo is op oude 

afbeeldingen vaak te zien hoe Johannes de doper doopt 

met een schelp. Hierover zult u meer te horen krijgen in de 

middagdienst. 

 

 

 

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 
De commissie ‘weer naar de kerk’ heeft veel werk verzet, deze week heeft de kerkenraad ingestemd met de 
plannen voor de maand juni. De eerder genoemde verdeling op alfabet is niet haalbaar. We willen iedereen 
in de gelegenheid stellen om een dienst in de maand juni bij te wonen. Daarom is aanmelding noodzakelijk 
met het onderstaande inschrijfformulier voor aanstaande woensdag 10 juni. We proberen, met behulp van 
loting, een zo zorgvuldig mogelijke indeling te maken, maar we moeten een spreiding maken over 3 
morgendiensten en 3 middagdiensten. U meldt zich aan voor één of meer zondagen. Wij zullen u tijdig op de 
hoogte stellen voor welke zondag u bent ingedeeld en of dat is voor de ochtend- of middagdienst. We 
vragen u akkoord te gaan met de dienst (ochtend of middag) waarvoor u wordt ingedeeld. Anders staan we 
voor een onmogelijke opgave.  
 
Bij deze brief zijn twee bijlagen: 

1. Richtlijnen voor het bezoeken van de kerkdiensten 
2. Inschrijfformulier 

 
We zijn blij dat we, zij het in beperkte mate, weer kunnen samenkomen. Iedereen wordt opgeroepen de 
richtlijnen door te nemen en zich te conformeren. Dit doen we niet alleen voor onze eigen gezondheid maar 
ook omdat we daarmee de kerk ook toegankelijk maken voor de meer kwetsbare gemeenteleden. 
 
  

http://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/collecteren-vanuit-huis/
http://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/gebuik-van-de-givt-app/
http://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/06/Weer-naar-de-kerk-voor-de-bezoekers.pdf
http://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/06/Aanmelden-kerkdienst.pdf
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Gebruik van de kerk en Hofpoort 
De kerk en de Hofpoort kunnen weer voorzichtig gebruikt worden. Voor alle activiteiten geldt dat er eerst 
overlegd moet worden met de koster (Marco Schurg) of beheerder (Tonja Schurg). Er dienen afspraken 
gemaakt te worden over welke ruimtes er gebruikt worden, aantal aanwezigen, hygiëne etc. 
 
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/ 
 
Komende week 

▪ Woensdag 10 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. Bijl 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/

