Weekbrief 16, 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 5 juli om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis
• Orgelspel, Welkom en mededelingen,
Orgelspel (met solozang): Ps. 95: 1, 4 (OB)
• Stil gebed, Votum en groet
Orgelspel (met solozang): kinderlied OTH 512
1 Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de vader in de Hemel
die van alle kinderen houdt.
3 Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen wij de handjes saam
Heer die altijd naar ons luistert
Neem dan nu ons danklied aan.
Amen, Amen.

•
•
•
•
•
•
•

2 Ook voor zieke kinderen zorgt Hij
Kent hun tranen en hun pijn.
Ja, voor de grote en voor de kleine
wil de heer een helper zijn.
Collectedoelen zondag 5 juli
1e collecte, Kerk in actie,
binnenlands diaconaat
2e collecte, voor de kerk
3e collecte, voor de verlichting

10 geboden
Muziek: Ps. 17: 1, 7 (NL zingt)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
1e Schriftlezing: Numeri 25: 1-3, 2e Schriftlezing: Openbaring 2: 12-17
Muziek: Sela: Welzalig de man die niet wandelt/ Psalm 1
Verkondiging
Orgelspel (met solozang) over Ps. 135: 9, 10
Dankgebed en voorbeden, Toelichting op de collecte
Muziek: Gez. 138 HB'38: 1, 3 De Heer is God en niemand meer NL zingt

De Heer’ is God en niemand meer:
verheerlijkt Hem, gij vromen!
Wie is als aller scheps’len Heer’
zo heerlijk, zo volkomen?
De Heer’ is groot, Zijn Naam is groot,
de luister Zijner deugden groot,
oneindig groot Zijn wezen.

•

Zijn troon omringt een glansrijk licht,
te schitt’rend voor onz’ ogen.
Zelfs eng’len dekken ’t aangezicht,
aanbidden neergebogen.
Der heem’len boog omvat Hem niet,
Hij is onzichtbaar, ’t schepsel ziet
Hem enkel in zijn werken.

Zegen, Orgelspel

Liturgie zondagmiddag 5 juli om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis
• Orgelspel, Welkom en mededelingen
Orgelspel over Ps. 122: 1
• Stil gebed, Votum en groet
Orgelspel over Ps. 106 (OB): 4, 26
• Apostolische Geloofsbelijdenis
Muziek: Ps. 150 (NL zingt)
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing: 2 Korinthe 5: 1-10, Heidelbergse Catechismus zondag 22
• Muziek: Sela: Maranatha
• Verkondiging, Meditatief orgelspel
• Dankgebed en voorbeden, Toelichting op de collecte
• Muziek: Mijn Jezus ik houd van U (NL zingt) OTH 124: 1, 2, 4 → Tekst in weekbrief
1 Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
2 die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
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4 Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U,
in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid,
zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.

•

Zegen, Orgelspel

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
De commissie heeft donderdag 25 juni weer vergaderd. Van belang is het volgende: Vanaf zondag 5 juli mag
iedereen weer naar de kerk komen. De groep kerkgangers is echter te groot om iedereen zonder meer een
plekje te kunnen garanderen. Dit redden we simpelweg niet vanwege de 1,5 meter maatregel. Voor de
veiligheid en om teleurstelling te voorkomen delen we de gemeente daarom in op basis van achternaam.
Wat betreft het zingen, de protestantse kerk is druk bezig met het zoeken naar vormen voor gemeentezang
binnen de richtlijnen, de kerkenraad zal zich hier telkens op bezinnen.
Zondag 5 juli in de morgendienst de achternamen A t/m L, in de middagdienst de achternamen M t/m Z.
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.
Nieuwsbrief Heleen van den Berg
Heleen van de Berg heeft een nieuwsbrief geschreven over haar werk en de omstandigheden in Libanon.
Deze brief laat ons weer eens zien dat wij het in ons land en onze kerk erg goed hebben, lees deze brief!
Laten wij niet onbewogen blijven bij het zien van de omstandigheden waarin Heleen haar werk doet, juist nu
mogen wij als gemeente om haar heen staan!
Een mooi èn zorgelijk verhaal, waarin gelezen wordt dat God het werk van Zijn handen niet laat varen.
http://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/07/heleen2020-07-nieuwsbrief.pdf
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Zomerleesplan
Vrijheid: dat woord krijgt dit jaar op allerlei manieren extra betekenis. Daarom heeft het Nederlands
Bijbelgenootschap voor deze zomer een leesplan gemaakt met Bijbelse inspiratie over leven als vrije
mensen. Want wat betekent vrijheid in de Bijbel? En wat betekent dat voor ons nu?
Vrij bevat 15 dagen Bijbelse inspiratie met:
• leesrooster met 15 Bijbelteksten
• toelichtingen en overdenkingen
• 6 bijdragen van bekende christelijke schrijvers en denkers.
Vraag "Vrij-Bijbelse inspiratie over leven als vrije mensen" nu aan!
https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelse-inspiratie-zomer2020/

Agenda
• Zondag 5 juli morgendienst A t/m L, middagdienst M t/m Z
• Zondag 12 juli morgendienst M t/m Z, middagdienst A t/m L

Hartelijke groet,
De kerkenraad
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