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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 14 juni om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis 

• Orgelspel, Welkom en mededelingen   Orgelspel over Ps. 31: 18, 19 

• Stil gebed, Votum en groet   Muziek: Sela – Votum en groet  

• 10 geboden     Orgelspel over Ps. 1 

• Gebed om verlichting met de H. Geest 

• Schriftlezing: Openbaring 2: 1-7 

• Muziek: Kroon Hem met gouden kroon 

• Verkondiging     Meditatief orgelspel 

• Dankgebed en voorbeden 

• Aankondiging collecte    Muziek: Psalm 68: 10, 17 (OB)  

• Zegen, Orgelspel 
 
Liturgie zondagmiddag 14 juni om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis  

• Orgelspel, Welkom en mededelingen    Orgelspel over: Ps. 133 

• Stil gebed, Votum en groet   Muziek: Ps. 43: 3, 4  

• Apostolische Geloofsbelijdenis   Orgelspel over: Ps. 68: 13 (OB) 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• Schriftlezing: 1 Korinthe 12: 7-31 

• Heidelbergse Catechismus zondag 21, vragen 54 en 55 

• Muziek: Wij leven van de wind (Gez. 249:1 / Gez. 44: 3)  

• Verkondiging     Meditatief orgelspel 

• Dankgebed en voorbeden 

• Aankondiging collecte    Muziek: Één Naam is onze hope (Gez. 112: 1, 2, 4 HB 

'38)  

• 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 
Vanaf zondag 14 juni gaan we weer met een klein aantal naar de kerk. Iedereen die zich heeft opgegeven 
heeft als het goed is een uitnodiging gehad voor de diensten waarin degenen die zich hebben opgegeven zijn 
ingedeeld. Gelukkig hebben wij iedereen één of meerdere keren kunnen plaatsen. Over de periode vanaf 1 
juli vergadert de commissie binnenkort. Vooralsnog is het niet mogelijk om in de diensten te zingen. 
Voorlopig wordt er gewerkt met alternatieven als orgelspel, afspelen van muziek, of solozang. Wij raden 
iedereen aan de huisregels goed door te nemen alvorens naar de kerk te komen. Zie de richtlijnen. 
 
 
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. 
 

Collectedoelen zondag 14 juni 
1e collecte, De Herberg 
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/
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/Weer-naar-de-kerk-voor-de-bezoekers.pdf
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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 17 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/

