Weekbrief 8, 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 gezamenlijke herdenkingsdienst 10 mei april om 10.00 uur Ds. E Agterhuis
• Orgelspel, Welkom en mededelingen
Zingen: Ps. 121: 1, 4
• Stil gebed, Votum en groet
Zingen: Gez. 280
• Wetslezing: Deuteronomium 30: 11-20
Zingen: Ps. 89: 9, 12
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing: Klaagliederen 1
Zingen: Ps. 79 (OB): 1, 4
• Verkondiging
Zingen: Ps. 79 (OB): 6, 7
• Dankgebed en voorbeden, Collecte
Zingen: Gez. 281: 1, 3, 4
• Zegen, Orgelspel

Liturgie zondagmiddag 10 mei om 16.30 uur Ds. G.C. Lock te
Scheveningen
• Mededelingen kerkenraad
• Stil gebed, Bemoediging en groet
• Geloofsbelijdenis
• Gebed opening Woord
• Schriftlezing: Johannes 21: 15 – 25
• Verkondiging
• Gebed, Collecte
• Zegen

Collectedoelen zondag 10 mei
1e collecte, diaconiecollecte World Servants
2e collecte, voor de kerk
3e collecte, verlichting

Zingen: Psalm 116: 1
Zingen: Psalm 116: 2, 3 en 4
Zingen: Gezang 444: 1 en 2
Zingen: Psalm 62: 5 en 8 (OB)
Zingen: Gezang 83
Zingen: Gezang 430: 1, 2 en 3

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
Het verlangen om weer als gemeente samen te komen is bij velen van ons heel sterk. Zeker na de laatste
persconferentie waarin er voorzichtig over mogelijkheden om weer samen te komen wordt gesproken.
Uiteraard houden we als kerkenraad deze ontwikkelingen scherp in de gaten, verder volgen we de richtlijnen
die door de PKN worden opgesteld. Wat dit betekent voor de diensten na 1 juni of na 1 juli is nog niet
duidelijk maar zoals het er nu uitziet zullen we ons klaar moeten maken voor diensten waarin we steeds met
een (klein) deel van de gemeente kunnen samenkomen. Zodra we meer concrete plannen hebben dan zullen
we dat via de weekbief delen.
Videoverbinding
Er is getest met een videoverbinding vanuit de kerk, het is niet ingewikkeld om het beeld uit te zenden, maar
om goed geluid bij het beeld uit te zenden is een stuk lastiger. Wanneer we het geluid in de kerk opnemen
met een losse microfoon dan is het spreken slecht te verstaan. We willen daarom het goede geluid dat u
hoort via kerdienstgemist.nl koppelen aan het beeld van een videocamera. Omdat er een aantal seconden
vertraging zit in een beelduitzending kunnen we beeld en geluid niet zomaar koppelen.
Er is een oplossing gevonden om dit toch voor elkaar te krijgen maar daarvoor moet er wat apparatuur
aangeschaft/gehuurd en geïnstalleerd worden. Zaterdag 16 mei hoopt Edwin van Bochoven ondersteund
door mensen uit de kerkenraad de installatie klaar te maken voor gebruik en te testen. Wanneer het
allemaal werkt zullen de diensten vanaf zondag 17 mei, ook via een beeldverbinding, met goed geluid te
volgen zijn. In de volgende weekbrief volgt meer informatie over hoe u mee kunt kijken.
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Jeugdwerk
Afgelopen week zijn onze kinderen en jongeren door de jeugdouderling verrast met een cadeautje en een
mooie kaart. Ook de jongelui van de Bitterballen club zijn niet vergeten en ontvingen een doos heerlijke
bitterballen. We kijken er naar uit om de kinderen en jongeren weer te kunnen ontmoeten!
Komende week
▪ Woensdag 6 mei is er om 21.00 moment van gebed. U kunt dit volgen via kerkdienstgemist.nl. Om
21.00 uur zal Ds. 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. Agterhuis of de
scriba.

Hartelijke groet,
De kerkenraad
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