Weekbrief 4, Hervormde Gemeente van Heinenoord
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).
Vespers
Op 9 april was er de eerste Vesper, de tweede Vesper wordt gehouden op 11 april om 19.30 uur, te volgen
via kerkdienstgemist.nl. Klik hier voor de liturgie.
Liturgie zondagmorgen 12 april om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis Paasmorgendienst
• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
Zingen: Gez. 221
• Stil gebed, Votum en groet
Zingen: Ps. 72 (OB): 8, 10, 11
• Geloofsbelijdenis van Nicea
• Luisteren naar muziek, OTH 222 (Ik kom in Uw heiligdom binnen)
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest,
Zingen: OTH 433 (Maria kwam bij het graf)
1 Maria kwam bij het graf
en huilde om haar Heer
de grote steen was weggerold
en Jezus was er niet meer

2 De discipelen waren zo moe
ze treurden om de heer
waar moesten ze nu nog naar toe
hun meester was er niet meer

maar een engel zei plotseling
weet je niet meer
wat hij gesproken heeft

Maar Maria riep plotseling
Hij heeft gedaan
wat hij gesproken heeft

Hij is opgestaan
Hij is opgestaan
Hij leeft
Hij leeft!!!

Hij is opgestaan
Hij is opgestaan
Hij leeft
Hij leeft!!!

Hij is opgestaan
Hij is opgestaan
Hij leeft
Hij leeft!!!

Hij is opgestaan
Hij is opgestaan
Hij leeft
}
Hij leeft!!!
}3x

Collectedoelen zondag 12 april
1e collecte, diaconiecollecte bloemenfonds
2e collecte, voor de kerk
3e collecte, voor onderhoud orgel

• Schriftlezing: Mattheüs 28
Zingen: Zingen: Gez. 218: 1, 4, 8
• Verkondiging
• Luisteren naar muziek, OTH 156 (Liefde was het, onuitputt’lijk)
• Zingen: OTH 108 (daar juicht een toon)
1 Daar juicht en toon, daar klinkt een stem,
3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
die galmt door gans Jeruzalem;
want alles, alles is voldaan.
een heerlijk morgenlicht breekt aan,
Die in ’t geloof op Jezus ziet,
de Zoon van God is opgestaan.
die vreest voor dood en helle niet.
2 Geen graf hield Davids zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke held.
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.
•

4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Dankgebed en voorbeden, Collecte
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• Zingen: OTH 129 (U zij de glorie)
1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
•

Zegen, Orgelspel

Liturgie zondagmiddag 12 april om 16.30 uur Paasviering zondagsschool
De liturgie voor de paasviering van de zondagsschool is te vinden op de website, of klik op de volgende link.
➢ Klik hier voor de liturgie van de Paasviering van de zondagsschool
De collecte tijdens de zondagsschoolviering is voor GZB Project Heleen van den Berg. U kunt uw gift
overmaken naar bankrekeningnummer: NL72INGB0002629267 t.n.v. Zondagsschool Shalom o.v.v. GZB
project Heleen van den Berg
Er kan helaas geen gebruik worden gemaakt van de GIVT app voor de zondagsschool collecte.

Brief voor de kinderen
Deze week is er door de jeugdouderling een brief voor de jongelui 12+.
➢ Klik op deze link voor de jongerenbrief 12+ van deze week.
➢ Klik op deze link voor de kinderbrief 8-12 jaar.
➢ Klik op deze link voor de kinderbrief 4-8 jaar.

Voorkeur voor digitaal collecteren
15 maart zijn we gestart met de ‘GIVT’-app. We horen veel positieve geluiden en zijn ook erg dankbaar dat al
zoveel gemeenteleden gebruik maken van deze app. Wij proberen ons zoveel mogelijk te houden aan de
richtlijnen van het RIVM en willen daarom zo weinig mogelijk in contact komen met contant geld.
Graag willen wij u vriendelijk verzoeken voor zo ver mogelijk uw giften digitaal te doen. Dit kan door zowel
de GIVT-app te gebruiken als de mogelijkheden voor het overmaken (zie de website). Indien u de app wilt
installeren, maar niet weet hoe, dan kunt u kijken op de website van de kerk, waar een handleiding staat
(Gebruik van de GIVT-app). Als u niet zo technisch bent en liever persoonlijk contact wilt voor hulp met het
installeren van de app, neem dan contact op met de scriba en dan wordt er telefonisch contact met u
opgenomen.
Uiteraard blijft het wel mogelijk om uw gift via een envelop te doen.
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Spaarpotjes voor het GZB project van Heleen van de Berg.
De afgelopen weken heeft u/heb jij gespaard voor het GZB-project van Heleen van de Berg. De spaarpotjes
wilden wij verzamelen tijdens de kerkdienst op 1ste Paasdag. Toch willen wij graag voor dit project het geld
inzamelen. Wilt u het bedrag in een envelop met vermelding GZB Heleen bij Truus Storm, Heyne van
Althenastraat 38, in de brievenbus stoppen? Zij zorgt ervoor dat het geld via de diaconie op de goede plek
terecht komt. Alvast bedankt namens Heleen voor uw/jouw deelname.
Aandacht voor elkaar tijdens Pasen
Pasen is het feest van de overwinning van het leven op de dood, nieuw leven! Het feest wordt gevierd in de
lente, het is nu prachtig weer en daar mogen wij ook van genieten. Hét seizoen waarin nieuw leven
ontspringt. Voor ons als christenen heeft Pasen een extra dimensie. Wij vieren de overwinning van hét Leven
op de dood. Wij hebben een Heer die de dood overwon!
Omdat Pasen de belangrijkste feestdag is van alle christelijke feestdagen zou je het liefst bij elkaar willen zijn
om dat te vieren. Maar dat kan helaas niet in deze dagen.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u zich eenzaam voelt in deze dagen en de samenkomsten mist.
Om de gemeenteleden toch een hart onder de riem te steken, laten we met Pasen kleine attenties
bezorgen bij de gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Bloemengroet
De bloemen gingen als groet van de gemeente en ter bemoediging naar dhr. B. Leeuwenburgh van de
Dorpsstraat die thuiskwam uit het ziekenhuis.
Paascollecte
Wij willen u vriendelijk verzoeken de acceptgiro voor de paascollecte voor zover dat nog niet gedaan is, in
wilt vullen en opsturen. Mocht u daartoe niet in staat zijn kunt u de scriba contacten of hem bij een van de
kerkenraadsleden door de brievenbus doen.
Komende week
▪ Op zaterdag 11 april is er om 19.30 uur een Vesper, te volgen via kerkdienstgemist.nl, liturgie voor
de Vesper kunt u vinden op de website. Klik hier.
▪ Zondagmiddag 12 april om 16.30 uur, paasviering zondagsschool, te volgen via kerkdienstgemist.nl,
liturgie voor de viering kunt u vinden op de website. Klik hier.
▪ Woensdag 15 april zal de klok weer luiden van 19.00 uur t/m 19.15 uur.
http://www.klokkenvanhoop.nl/
▪ Woensdag 15 april is er om 21.00 moment van gebed. 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.
▪ Neemt u voor pastorale vragen contact op met Ds. Agterhuis, op donderdagmiddag en
donderdagavond is hij in elk geval thuis aanwezig om u telefonisch te woord te staan 0186-683436.

Hartelijke groet,
De kerkenraad

3/3

10 april 2020

