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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 2 augustus om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis 
 Orgelspel, Welkom en mededelingen  Zingen: Ps. 85 (OB): 1, 2 
 Stil gebed, Votum en groet     Zingen: Ps. 85 (OB): 3, 4 
 10 geboden     Zingen: Op Toonhoogte 534: 1, 3  
          (Jezus, open mijn oren) 
 Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 Schriftlezing: Openbaring 3: 7-13   Zingen: Ps. 84: 5, 6 
 Verkondiging     Zingen: Gez. 264: 1, 4 
 Dankgebed en voorbeden 
 Toelichting op de collecte    Zingen: Gez. 14: 1, 5 
 Zegen, Orgelspel 

Liturgie zondagmiddag 2 augustus om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis 
 Orgelspel, Welkom en mededelingen  Zingen: Ps. 107: 1, 3. 
 Stil gebed, Votum en groet    Zingen: Ps. 139: 1, 14 
 Apostolische Geloofsbelijdenis   Zingen: Ps. 26 (OB): 7, 8 
 Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 Schriftlezing: Johannes 15: 1-8    
 Heidelbergse Catechismus zondag 24  Zingen: Gez. 449: 1, 5 
 Verkondiging     Zingen: Gez. 78: 1, 4     
 Dankgebed en voorbeden 
 Toelichting op de collecte    Zingen: Gez. 481: 1, 4 
 Zegen, Orgelspel 
 
Weer naar de kerk  
Zondag 2 augustus 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.  
Zingen! We mogen weer met elkaar zingen in de kerk, vergeet uw liedboek niet mee te nemen als u naar de 
dienst komt! 
 
Zingen op verzoek 
Zingen op verzoek houdt een korte zomerstop, de eerstvolgende avond is gepland op 27 Augustus. U heeft 
tot zaterdag 22 Augustus de tijd om liederen op te geven. U kunt de liederen doorgeven aan Jan Koster via 
het mailadres: koster.jan@live.nl . Heeft u  vragen en kan het misschien niet per mail dan mag u altijd bellen, 
Jan koster 06-22389239 
 
Seniorenmiddagen (vanaf +/- 55 jaar) 
De eerste donderdag in augustus willen  we weer bij elkaar komen.  Dit keer om eerst met elkaar thee of 
koffie te drinken. Dan willen we ook bespreken welke activiteiten we volgens de afstandsregels  de volgende 
keren kunnen doen. Donderdag 6 augustus bent u vanaf 14:15 uur van harte welkom in De Erve. 
 
 

Collectedoelen zondag 26 juli 
1e collecte, diaconie 
2e collecte, kerk 
3e collecte, extra voor het orgel 
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Uitnodiging Startdag 
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de startmiddag, die wordt gehouden op zaterdag 19 september 
vanaf 15.30 uur in en rondom De Hofpoort. Het programma bestaat uit heerlijke hapjes en drankjes, live 
muziek en een leuk spel. Voor meer informatie en aanmelden verwijs ik u naar de website van de kerk: 
http://www.kerkheinenoord.nl/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
 Zondag 9 Augustus morgendienst M t/m Z, middagdienst A t/m L 
 Zondag 16 Augustus morgendienst  A t/m L, middagdienst M t/m Z 

 
 
 
Hartelijke groet, 
De kerkenraad 


