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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 12 juli om 10.00 uur Ds. W. Markus te Bergschenhoek 

• Intochtslied: Psalm 84:1 

• Psalm 150:1  (na votum, groet en aanvangstekst) 

• De Rivier (luisterlied; na de lezing van Gods geboden uit Rom. 12:9-21) 

• Van U wil ik zingen (luisterlied; na de Schriftlezing) 

• Gezang 258:1 (na de preek) 

• Psalm 89:1 (slotlied) 

  

• Bijbelgedeelten: Efeze 5:6-10 en Psalm 42:1-6 

• Tekst: Efeze 5:18-20 

 

Liturgie zondagmiddag 12 juli om 16.30 uur Prop. J. Menkveld te Dordrecht-Krispijn 

• Welkom en afkondigingen    Luisteren naar: Samen in de naam van Jezus 

• Stil gebed, votum en groet   Orgelspel: Ps 105:2 

• Geloofsbelijdenis    Orgelspel: Ps 67:2 

• Gebed bij de opening van het Woord 

• Schriftlezing(en): Romeinen 8  Orgelspel: Gz 217:1 

• PREEK     Luisteren naar: Abba Vader 

• Gebeden     Luisteren naar: Ik bouw op U  

• Zegen 

 

Afsluiting zondagsschool 

Beste ouders en kinderen, 

A.s. zondag 12 juli zouden we het erg leuk vinden om, tijdens de ochtenddienst, nog één keer samen te 

komen met alle kinderen. Zo zien we elkaar nog even voor de vakantie en kunnen we het seizoen op een 

leuke manier met elkaar afsluiten. We willen om 10.00 uur starten in de Hofpoort. We hopen dat jullie 

allemaal aanwezig zijn. Als jullie niet ingedeeld staan in de ochtenddienst, dan mogen jullie wel je kind(eren) 

naar de Hofpoort brengen. Om 11.15 uur zullen we ongeveer klaar zijn. 

 

Let op: We gebruiken de deur van de Hofpoort. Voor alle ouders geldt dat jullie je kind(eren) kunnen 

brengen tot aan de deur, maar niet naar binnen mogen in de Hofpoort. Na het brengen kan je buiten via de 

andere deur naar de kerk of weer naar huis. Hetzelfde geldt voor het ophalen. 

 

Willen jullie je kind(eren) voor a.s. vrijdag aanmelden? We hopen jullie zondag te zien! 

 

Groetjes,  

Leiding van de zondagsschool. 

 

Zondag 12 juli in de morgendienst de achternamen M t/m Z, in de middagdienst de achternamen A t/m L. 

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. 

 

Collectedoelen zondag 12 juli 
1e collecte, St. De Overbrugging 
2e collecte, voor de kerk 
3e collecte, voor de Hofpoort 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
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Weer naar de kerk  

We hebben inmiddels ervaring om zonder reserveren weer met de halve gemeente naar de kerk te gaan. Fijn 

om elkaar weer in iets grotere getale te ontmoeten! Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering hebben we 

een aantal zaken rondom de diensten besproken: 

-Heilig Avondmaal: We zijn op zoek naar een manier om toch het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren, op 

een manier die bij onze gemeente past. We hebben met elkaar enkele opties besproken die nog verder 

uitgewerkt moeten worden. Na de zomervakantie hopen we hier een beslissing over te kunnen nemen. 

-Oppas ouders: Voor ouders met kleine kinderen is het nu niet mogelijk elke week een dienst te bezoeken. 

We hebben daarom als kerkenraad besloten dat de ouder die oppast tijdens een dienst de andere dienst op 

deze zondag mag bezoeken. Als hier gebruik van wordt gemaakt dit graag even melden bij binnenkomst. 

 

Nieuwsbrief Heleen van den Berg 

Libanon is drie maanden in volledige lockdown geweest. Angst, onzekerheid en paniek sloegen toe. 50% van 

de bevolking leeft nu onder de armoedegrens en zo’n 30% van die groep leeft in ernstige armoede. Onlangs 

was er geen brood meer. Desondanks probeert Heleen samen met haar team van GROW er het beste van te 

maken, door aan ouders en kinderen voedselbonnen, kleding en gekookte maaltijden te verstrekken. Lees 

voor de verdere acties van Heleen de nieuwsbrief op onze site: 

http://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/07/heleen2020-07-nieuwsbrief.pdf 

 

Onze gemeente is partnergemeente van het project van Heleen van den Berg. Juist in deze moeilijke 

omstandigheden moeten we haar blijven steunen. 

Het college van kerkrentmeesters stelt een geldbedrag en de derde collecte van zondag 19 juli beschikbaar 

om Heleen en haar team te ondersteunen. De diaconie zal deze collecte ruimhartig aanvullen. Naast de 

collecte op zondag 19 juli kunt u ook per bank geven door over te maken naar het bankrekeningnummer van 

de diaconie (zie Info) onder vermelding van "Actie Heleen van den Berg". 

 

Muziek op verzoek 

U kunt weer muziek, gedichten etc. aanvragen voor de avond, muziek op verzoek op donderdag 16 juli van 

20.00 -21.00 uur. U kunt de muziek kiezen uit de onderstaande links: 

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.  

Uiterlijk zaterdag 11 juli kunt u de muziek doorgeven via 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 

 

Een hartelijke groet namens 

Jan Koster en Martin Clarijs 

Agenda 

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

• Donderdag 16 juli 20.00 uur, muziek op verzoek 

• Zondag 19 juli morgendienst A t/m L, middagdienst M t/m Z  

 
 
Hartelijke groet, 
De kerkenraad 
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