
Weekbrief 15, Hervormde Gemeente van Heinenoord  

 1/2 26 juni 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 zondagmorgen 28 juni om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis 

• Orgelspel, Welkom en mededelingen Orgelspel: Ps. 101: 1, 2 

• Stil gebed, Votum en groet   Muziek: Ps. 138: 1, 4 (NL zingt) 

• 10 geboden     Orgelspel: Ps. 3: 3 (OB) 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• Schriftlezing: Openbaring 2: 8-11 

• Muziek: Sela: 'Een toekomst van hoop'   

• Verkondiging, Meditatief orgelspel 

• Dankgebed en voorbeden, Toelichting op de collecte 

• Muziek: Gez. 470: 1, 3, 4 Wat vlied of bezwijk´ (NL zingt) 

• Zegen, Orgelspel 
 
Liturgie zondagmiddag 28 juni om 16.30 uur Ds. F.J. van Harten te Scheveningen 

• Luisterlied: Samen in de Naam van Jezus 

• Stil Gebed, ‘Onze Hulp’ en christelijke groet  Orgelspel: Psalm 103: 1 (OB) 

• Geloofsbelijdenis     Orgelspel: Psalm 17: 2 en 3 (NB) 

• Gebed om schuldvergeving en verlichting door de Heilige Geest 

• Schriftlezing: - Psalm 63 - Johannes 17: 1 – 5 Orgelspel: Psalm 63: 1 (NB) 

• Prediking      Luisterlied: voor uw liefde Heer 

• Dankgebed en Voorbede    Luisterlied: U zij de glorie 

• Zegen en Inkeer. 

 

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 heeft donderdag 25 juni weer vergaderd. Van belang is het volgende:  
Vanaf zondag 5 juli mag iedereen weer naar de kerk komen. De groep kerkgangers is echter te groot om 
iedereen zonder meer een plekje te kunnen garanderen. Dit redden we simpelweg niet vanwege de 1,5 
meter maatregel. Voor de veiligheid en om teleurstelling te voorkomen delen we de gemeente daarom in op 
basis van achternaam.  
Zondag 5 juli in de morgendienst de achternamen A t/m L, in de middagdienst de achternamen M t/m Z. 
De volgende zondag wordt dit omgedraaid. Reserveren hoeft niet meer.  
 
Van harte aanbevolen om weer naar de kerk te gaan! We nemen deze maatregelen juist zodat iedereen 
weer veilig en gegarandeerd één keer per zondag naar de kerk kan.  
 
GIVT-app 
De functionaliteit van de GIVT-app is weer uitgebreid, in de eerste collectezak is een ontvangertje 
opgenomen. U kiest zoals u gewend bent de bedragen bij de drie collectes  en dan volgende kies daarna voor 
‘Collectemiddel’. Wanneer u de telefoon bij de eerste collectezak houdt zal door middel van de Bluetooth 
verbinding van de telefoon de collecte gegeven worden. 
Uiteraard werkt de ‘oude’ manier van geven, door het collectedoel uit een lijst te selecteren, ook nog. 
 
 

Collectedoelen zondag 28 juni 
1e collecte, Voedselbank 
Hoeksche Waard 
2e collecte, voor de kerk 
3e collecte, voor de kerk 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20
http://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/collecteren-vanuit-huis/
http://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/gebuik-van-de-givt-app/
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Uitreiken lintjes 
Zoals al eerder vermeld hebben Jaap Hensen, Arie van Nieuwenhuijzen en Paul Storm een koninklijke 
onderscheiding ontvangen voor onder andere hun inzet in onze kerk. Op donderdag 2 juli om 19.30 uur 
zullen zij de onderscheiding krijgen van Burgermeester Van Hemmen van de gemeente Hoeksche Waard, dit 
vind plaats in onze kerk. U kunt meekijken of meeluisteren. 
 
Goed nieuws voor iedereen 
Goed nieuws voor iedereen, wat is dit nu zult u zeggen. We willen proberen op de avond van het 
woensdagavond gebed een verzoekprogramma te maken met liederen of muziek die u mooi vindt of  voor u 
van speciale betekenis zijn u kunt dit lied ook aanvragen voor iemand anders bv. Zieke, jarige of jubileum of 
gewoon om dat de woorden van een lied u heel veel zeggen, ook dat mag u met ons delen. Ook gedichten 
zijn welkom en eventueel zelf voor te lezen.  
Voor ons is het wel een probleem dat we niet alle muziek en liederen zomaar uit mogen zenden. Een groot 
aantal liederen van Nederland zingt en Sela mogen we wel gebruiken hier kunt u een keuze uit maken  
De link waar u deze liederen kan vinden:  
https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen 
https://www.youtube.com/user/SelaNL/videos 
Andere liedkeuzes  zullen we proberen met eigen zang en muziek in te vullen, er zijn vast wel muzikanten 
onder ons die af en toe bij willen springen eigen inbreng is vaak nog leuker ook.  
Wat is verder de orde van dienst 

-We willen beginnen op woensdag 1 Juli 
-Het programma is om de 14 dagen  
-De tijd is van 20.00 uur tot 20.55 uur  
-U kunt liederen opgeven  tot de  zaterdag  voor de uitzending 
-Dus als we 1 Juli beginnen dan is zaterdag 27 juni de laatste dag om liederen op te geven  
-U kunt de liederen doorgeven aan de volgende mailadressen: 
koster.jan@live.nl of mcl@kpnmail.nl 

Heeft u  vragen en kan het misschien niet per mail dan mag u altijd bellen, Jan koster 06-22389239 
We vertrouwen dat de zin die altijd bij de Breepleinkerk te zien is bij zang diensten voor ons allen geldt 
namelijk: 

 ,,Zingen maakt blij”  
Een hartelijke groet namens 
Jan Koster en Martin Clarijs 
 
Agenda 

• Vrijdag 26 juni inleveren kopij Info. 

• Woensdag 1 juli van 20.00 tot 20.55 uur verzoekprogramma. 

• Woensdag 1 juli 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. 

• Donderdag 2 juli uitreiking lintjes in de kerk. 

• Zondag 5 juli morgendienst A t/m L, middagdienst M t/m Z 

• Zondag 12 juli morgendienst M t/m Z, middagdienst A t/m L 
 

 
 
Hartelijke groet, 
De kerkenraad 
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