Weekbrief 18, 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 19 juli om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis
• Orgelspel, Welkom en mededelingen
Zingen: Ps. 84: 1, 4
• Stil gebed, Votum en groet
Zingen: Ps. 21 (OB): 1, 3, 13
• 10 geboden
Zingen: Ps. 119: 49
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing: Openbaring 2: 18-29
Zingen: Gez. 321: 1, 3
• Verkondiging
Zingen: Gez. 330: 1, 2
• Dankgebed en voorbeden
• Toelichting op de collecte
Zingen: Gez. 157: 1, 7
• Zegen, Orgelspel
Liturgie zondagmiddag 19 juli om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis
• Orgelspel, Welkom en mededelingen
Zingen: Ps. 65 (OB): 1, 2
• Stil gebed, Votum en groet
Zingen: Gez. 323: 1, 2
• Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Gez. 460: 1, 3
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing: 1 Johannes 5: 1-13
• Heidelbergse Catechismus zondag 23
Zingen: Ps. 32: 1, 2
• Verkondiging
Zingen: Gez. 445: 1, 3
• Dankgebed en voorbeden
• Toelichting op de collecte
Zingen: Ps. 72: 7
• Zegen, Orgelspel

Collectedoelen zondag 19 juli
1e collecte, kerktelefoon
2e collecte, voor de kerk
3e collecte, Bijzondere collecte
voor Heleen van den Berg Libanon

Weer naar de kerk
Zondag 19 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.
Zingen! We mogen weer met elkaar zingen in de kerk! Na het gebruik van de rekentool van het RIVM zijn we
tot de conclusie gekomen dat we weer een aantal liederen mogen zingen met elkaar.
Afsluiting zondagsschool
Zondag 12 juli hebben de kinderen het
zondagsschool seizoen afgesloten. Ze waren lang niet
samengekomen daarom was het erg fijn om met
elkaar nog een bijeenkomst met verhaal, knutsel en
spelletjes gehad te hebben.
Klik hier voor meer FOTO’S
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Nieuwsbrief Heleen van den Berg
Libanon is drie maanden in volledige lockdown geweest. Angst, onzekerheid en paniek sloegen toe. 50% van
de bevolking leeft nu onder de armoedegrens en zo’n 30% van die groep leeft in ernstige armoede. Onlangs
was er geen brood meer. Desondanks probeert Heleen samen met haar team van GROW er het beste van te
maken, door aan ouders en kinderen voedselbonnen, kleding en gekookte maaltijden te verstrekken. Lees
voor de verdere acties van Heleen de nieuwsbrief op onze site:
http://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/07/heleen2020-07-nieuwsbrief.pdf
Onze gemeente is partnergemeente van het project van Heleen van den Berg. Juist in deze moeilijke
omstandigheden moeten we haar blijven steunen.
Het college van kerkrentmeesters stelt een geldbedrag en de derde collecte van zondag 19 juli beschikbaar
om Heleen en haar team te ondersteunen. De diaconie zal deze collecte ruimhartig aanvullen. Naast de
collecte op zondag 19 juli kunt u ook per bank geven door over te maken naar het bankrekeningnummer van
de diaconie (zie Info) onder vermelding van "Actie Heleen van den Berg".
Van harte bij u aanbevolen!

Agenda
• Zondag 19 juli morgendienst A t/m L, middagdienst M t/m Z
• Zondag 26 juli morgendienst M t/m Z, middagdienst A t/m L

Hartelijke groet,
De kerkenraad
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