Weekbrief 22, 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 Gerbrand Wolfswinkel (06-21644539).
Liturgie zondagmorgen 16 augustus om 10.00 uur Ds. R.W. Baas uit Gouda
 Orgelspel, Welkom en mededelingen
Zingen: Ps. 95: 1 en 3
 Stil gebed, Votum en groet
Zingen: Ps. 62: 1 en 5
 10 geboden
Zingen: Ps. 473: 1, 5 en 10
 Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 Schriftlezing:
Zingen: Ps. 68: 1, 7 en 12
 Verkondiging
Zingen: Ps. 3: 2 (OB)
 Dankgebed en voorbeden
 Toelichting op de collecte
Zingen: Ps. 66: 6 en 7
 Zegen, Orgelspel

Collectedoelen zondag 16 augustus
e
1 collecte, diaconie - PIT Pro Rege
e
2 collecte, kerk
e
3 collecte, extra - verlichting kerk

Liturgie zondagmiddag 16 augustus om 16.30 uur Ds. A. Christ uit Katwijk aan Zee
 Orgelspel, Welkom en mededelingen
Zingen: Gez. 305: 1 en 2
 Stil gebed, Votum en groet
Zingen: Ps. 27: 1 en 2
 Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 68: 10 (OB)
 Gebed om de opening van het Woord
 Schriftlezing: Handelingen 8: 26 t/m 40
Zingen: Gez. 326: 1 en 2
 Verkondiging
Zingen: Ps. 87: 1 en 3
 Dankgebed en voorbeden
 Toelichting op de collecte
Zingen: Gez. 257
 Zegen, Orgelspel
Weer naar de kerk
Zondag 16 augustus in de morgendienst de achternamen A t/m L, in de middagdienst is iedereen welkom.
Tijdens de zomervakantie (tot eind augustus) zijn de middagdiensten voor iedereen toegankelijk, dit kan
omdat er veel gemeenteleden weg zijn met vakantie. Iedereen die twee keer naar de kerk wil of vanwege
praktische redenen de morgendienst niet kan bijwonen is van harte welkom in de middagdienst. De
toegankelijkheid op alfabetische indeling blijft nog wel van toepassing in de morgendienst.
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
Vakantie
Van 10 tot en met 29 augustus is dominee Agterhuis op vakantie. Voor vragen kunt u normaal gesproken
contact opnemen met de scriba, Arie van Nieuwenhuizen. In verband met een ziekenhuisopname is Arie
komende periode niet bereikbaar. Voor zo lang het nodig is kunt u voor dringende zaken contact opnemen
met ouderling, Gerbrand Wolfswinkel 06-21644539.
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Vakantie bijbel club
Op maandagmiddag 24 augustus en dinsdagochtend 25 augustus is er weer Vakantie Bijbel Club in
Heinenoord. Een middag en een ochtend vol gezelligheid, knutselen, luisteren naar een bijbelverhaal en een
speurtocht op zoek naar een echte schat! Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom om te komen!
De Vakantie Bijbel Club wordt gehouden in ‘De Hofpoort’ (Hofweg 2a in Heinenoord). Maandag van 13.30
uur tot 16.00 uur en dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op dinsdag starten we met een lekker ontbijt. Wil je
mee eten? Laat het even weten via vbcheinenoord@gmail.com.
De afsluiting van de Vakantie Bijbel Club is op zondag 30 augustus tijdens een gezamenlijke gezinsdienst in
de Hervormde Kerk. Deze dienst begint om 10.00 uur in de Hervormde Kerk van Heinenoord. Het thema is
‘Schatrijk’ en voorganger in deze dienst is ds. Elzo Bijl. Wilt u/jij deze dienst bijwonen? Van harte welkom!
Het is dan wel van belang dat u zich van te voren aanmeldt. Dit kan t/m woensdag 26 augustus. U krijgt dan
vrijdag 28 augustus bericht of u de dienst in de kerk kunt bijwonen.
Belangrijk aandachtspunt: in deze gezinsdienst hebben gezinnen met kinderen en jongeren voorrang om de
dienst in de kerk bij te wonen. De plaatsen die over zijn worden verdeeld onder de overige personen die zich
aangemeld hebben. Als u de dienst niet in de kerk kan meemaken, dan kunt u de kerkdienst volgen via de
website van de hervormde gemeente: http://www.kerkheinenoord.nl/
Aan elk huishouden dat de dienst wil bijwonen, willen we vragen de volgende gegevens door te geven:
 Uw naam en voornaam
 Met hoeveel personen komt u naar de dienst
 Uw adres
 Telefoonnummer
 Emailadres
Graag uiterlijk woensdag 26 augustus de gevraagde gegevens bij voorkeur per email versturen naar:
vbcheinenoord@gmail.com. Of anders per telefoon of aan huis bij Truus Storm, Heyne van Althenastraat 38
Heinenoord, telefoon 0186-603365.
Even goed om te weten: tijdens de Vakantie Bijbel Club wordt er rekening gehouden met de RIVM
richtlijnen. De Vakantie Bijbel Club is een activiteit van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente
van Heinenoord.
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 23 Augustus morgendienst M t/m Z, middagdienst iedereen
 Zondag 30 Augustus morgendienst hebben gezinnen met jonge kinderen voorrang (zie alinea Vakantie
Bijbelclub), middagdienst iedereen
Hartelijke groet,
De kerkenraad
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