Weekbrief 20 maart 2020
Dit is dan onze eerste weekbrief, voorlopig zal deze weekbrief op
vrijdagavond verspreid worden. 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 22 maart om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis
▪ Orgelspel, welkom en mededelingen
Zingen: Ps. 42: 1, 4
▪ Stil gebed, votum en groet
Zingen: Ps. 43: 3, 4
▪ Wetslezing
Zingen: Gez. 442
▪ Gebed om verlichting met de Heilige Geest
▪ Schriftlezing: 1 Koningen 19
Zingen: Gez. 12
▪ Verkondiging
Zingen: Ps. 56 (OB): 4, 5
▪ Dankgebed en voorbeden
Zingen: Gez. 464
▪ Zegen, Orgelspel
Liturgie zondagmiddag 22 maart om 16.30 uur Ds. F.J. van Harten
▪ Orgelspel, welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 259
▪ Stil Gebed, ‘Onze Hulp’ en christelijke groet
Zingen: Psalm 111: 1 en 2 (OB)
▪ Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 326: 2 en 5
▪ Gebed om schuldvergeving en verlichting door de Heilige Geest
▪ Schriftlezing: Romeinen 5
Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 3 (OB)
▪ Prediking
Zingen: Psalm 97: 5 en 6
▪ Dankgebed en Voorbede
Zingen: Gezang 429: 2 en 3
▪ Zegen en Inkeer, Orgelspel
Bloemengroet
We vinden het als gemeente heel belangrijk om gemeenteleden die zijn thuisgekomen uit het ziekenhuis via
de wekelijkse bloemen uit de kerk steun en bemoediging te geven. In deze tijden waarin we elkaar wat
minder vaak persoonlijk ontmoeten, bereiken berichten over gemeenteleden die zijn opgenomen of zijn
thuisgekomen uit het ziekenhuis ons laat of zelfs helemaal niet. We doen daarom een oproep aan een ieder
om aan de kerkenraad of de dominee door te geven wie zijn opgenomen of zijn thuisgekomen uit het
ziekenhuis. Ook in geval van ernstige ziekte thuis, ontvangen wij graag een berichtje.
Paasgroetactie
Ieder jaar sturen gemeenteleden vanuit de Protestantse Kerk een paasgroet aan Nederlandse gevangen. Ook
wij doen dit jaar mee aan deze actie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker
als daar nog iets persoonlijks op staat. De diaconie heeft een aantal kaarten gekocht en op de kist in de hal
van de kerk gelegd met een korte instructie en een aantal bemoedigende teksten met de bedoeling dat
gemeenteleden op de kaarten een bemoedigende Bijbeltekst schrijven. Anders dan in voorgaande jaren
sturen gemeenteleden de kaarten niet zelf op, maar de diaconie verzamelt ze en levert ze in bij de PKN. De
paasgroetenactie is dit jaar anders gegaan dan we hadden verwacht.
Sinds het opstarten van de actie zijn er geen reguliere kerk bijeenkomsten geweest. Toch vinden we het
belangrijk dat we juist in deze tijd omzien naar onze medemensen, ook aan hen die in de gevangenis zitten.
Met Biddag lagen de paasgroeten op de kist in de hal, enkelen hebben toen al kaarten meegenomen. De
kerkenraad en enkele gemeenteleden hebben alle overige kaarten onderling verdeeld. Op deze wijze doet
onze gemeente toch mee aan de actie. De kaarten kunnen worden ingeleverd via de brievenbus van de kerk
of bij één van de diakenen of andere kerkenraadsleden.

Collecteren
We werken hard aan het introduceren van een app van Givt, waarmee u vanuit huis tijdens de dienst aan de
collectedoelen voor diaconie en kerk kunt geven. Zodra de app beschikbaar is, zullen wij u een korte
instructie geven hoe u die app kunt gebruiken. U kunt alvast een kijkje nemen op
https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/#collectemiddel voor een instructiefilmpje.
Voor dit moment zijn er twee mogelijkheden om toch te kunnen geven voor de collectes, waarbij de eerste
mogelijkheid onze voorkeur heeft:
1. U maakt uw gift voor de kerk over naar:
IBAN rekening: NL18ABNA 0981 654 398
ten name van: CVK Hervormde Gemeente Heinenoord
Een gift voor de diaconie of de zending maakt u over naar:
IBAN rekening NL28ABNA 0806 243 007
ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente Heinenoord
2. U spaart uw collectegeld op in een envelop, dit kunnen natuurlijk gewoon collectebonnen zijn. U
geeft met een briefje in deze envelop aan hoeveel geld er voor de diaconie is en hoeveel voor de
kerk, hoeveel voor de kerk extra (uitgangscollecte) en hoeveel voor de zendingsbus. Als u een
specifiek doel wilt ondersteunen, bijv. het project van Heleen van den Berg, kunt dat erbij
vermelden. U kunt de envelop in de brievenbus bij de dominee of bij één van de kerkenraadsleden
doen. U kunt ook contact opnemen met de scriba voor het dichtstbijzijnde adres.
De diakenen en kerkrentmeesters zullen later bepalen welke bedragen zullen worden overgemaakt naar
specifieke doelen waarvoor we normaal collecteren, zoals ZOA Vluchtelingenzorg, HGJB of GZB (project
Heleen van den Berg).
-Vergeet u ook de biddagcollecte voor de diaconie en de kerkvoogdij niet.
-De spaaractie met het spaarpotje voor Heleen van den Berg in Libanon gaat gewoon door! Spaart u nog
mee?
Paasviering ouderen
De paasviering ouderen in de Erve op donderdag 9 april kan helaas niet doorgaan.
Zieken
Denkt u ook aan onze zieken, verpleegtehuizen zitten op slot, hierdoor zijn echtparen soms niet meer in
staat elkaar op te zoeken. Dit zijn erg verdrietige omstandigheden, een bemoediging door een kaartje of
telefoontje doet veel goeds.
Komende week
-Woensdag 25 maart zal de klok weer luiden van 19.00 uur t/m 19.15 uur. http://www.klokkenvanhoop.nl/
-Woensdagavond zal er een moment van gebed zijn, u kunt dit volgen via kerkdienstgemist.nl. Om 21.00 uur
zal ds. Agterhuis een stukje Bijbellezen en een gebed uitspreken. U kunt voorbeden aanvragen via de email
of anders per telefoon, graag uiterlijk woensdagmorgen doorgeven.
predikant@kerkheinenoord.nl of 0186-683436.
Hartelijke groet,
De kerkenraad

