Weekbrief 10, 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).
Liturgie zondagmorgen 24 mei om 10.00 uur Ds. D. Siebelink te Reeuwijk
• Ps 84 : 1 en 4
• Ps 36 : 2
Collectedoelen zondag 24 mei
• wetslezing : Judas : 17 t/m 28
1e collecte, diaconiecollecte voor de IZB
• Gez 234 : 1 en 2
2e collecte, voor de kerk
3e collecte, voor het stucwerk
• Schriftlezing : Psalm 27 en Handelingen 1: 10 t/m 14
• Ps 27 : 2 en 3
• verkondiging
• Ps 27 : 7 (OB)
• Gez. 470 : 1,3 en 4
Liturgie zondagmiddag 24 mei om 16.30 uur Ds. A.L.A. den Besten te Nieuwerkerk a/d IJssel
• Aanvangslied: Ps 33 : 2,7
• Gez 231 : 1,2,3
• Ps 67 : 2
• Gez 320 : 3,4
• Gez 229 : 1,3,5
• Ps 73 : 12 (OB)
• Schriftlezingen: Lukas 24 : 36-53 en Johannes 14 : 12-18
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
Langzamerhand wordt het duidelijk hoe we stapje voor stapje weer kunnen samenkomen. Op de
kerkenraadsvergadering van dinsdag 19 mei hebben we een aantal stappen gezet:
-Er is een commissie samengesteld die een protocol gaan maken voor de komende weken/maanden,
commissieleden zijn: Machiel Vogel, André van den Berg, Ds. Agterhuis, Marco Schurg en Jaap Hensen.
-Tot en met 7 juni gaan de diensten zoals u gewend bent in de afgelopen weken.
-Op 14, 21 en 28 juni worden er diensten gehouden met maximaal 30 mensen aanwezig. De gemeente
wordt verdeeld in 6 groepen en elke groep kan één van de zes diensten bijwonen.
-In de volgende weekbrief hopen we de groepsindeling te kunnen bekendmaken.
-Na 1 juli hopen we met de halve gemeente tegelijk te kunnen samenkomen.
Uiteraard houden we ons aan de voorschriften van de overheid en de handreikingen vanuit de PKN.
Noodhulp
De diaconie heeft besloten om een speciale noodhulpcollecte in te lasten. Voor miljoenen mensen in Afrika,
Azië en Zuid-Amerika is het coronavirus een regelrechte ramp! Niet alleen omdat de medische voorzieningen
in heel veel landen slecht zijn, maar de economische gevolgen van de lockdown treft dagloners en hun
families nog eens extra hard: geen werk, geen inkomen, geen eten! Naast de dreiging van het coronavirus is
er dus ook de dreiging van de hongerdood. Veel lokale christelijke gemeenten zijn inmiddels gestart met het
bieden van voedselhulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Graag willen we hen ondersteunen in
hun zorg voor mensen die het zoveel moeilijker hebben dan wij.
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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/
Uiteraard zijn er extra kosten verbonden aan de video uitzendingen. Veel kunnen we met eigen materiaal
regelen maar er moet ook wat apparatuur gehuurd worden de kosten zijn ongeveer €25,- per dienst.
Wanneer u de videoverbinding waardeert en hier ook iets extra voor over heeft kunt u een gift geven:
IBAN rekening:
ten name van:
onder vermelding van:

NL59RABO 0373 721 854
CVK Hervormde Gemeente Heinenoord
Beeldverbinding

Komende week
▪ Woensdag 27 mei is er om 21.00 moment van gebed. U kunt dit volgen via kerkdienstgemist.nl of de
videoverbinding. Om 21.00 uur zal Ds. E. Bijl 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
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