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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 23 augustus om 10.00 uur Ds. R. ten Napel te 's-Gravendeel 

• welkom en mededelingen   zingen: Ps.100: 1,3 OB  

• stil gebed, bemoediging en groet  zingen: Ps.100: 2,4 OB  

• wetslezing Galaten 5:13-23   zingen: Ps.25:4,5  

• gebed, schriflezing: Johannes 15:1-8  zingen: Gez.78:2,3  

• prediking     zingen: Gez.78:1,4  

• gebeden, collecten    zingen: Gez.75:10,11  

• zegen 
 
Liturgie zondagmiddag 23 augustus om 16.30 uur Ds. A.J. Molenaar te Woudrichem 

• welkom en mededelingen   zingen: psalm 145:1  

• stil gebed – votum en groet   

• aanvangstekst: Kolossenzen 3:12  zingen:  (vervolg van) psalm 145:3  

• lezing van de apostolische Geloofsbelijdenis zingen: gezang 255:1,4  

• gebed, Schriftlezingen:  
-OT: Exodus 34:1-9 ‘de HEERE stelt zich voor: een God die… geduldig is’ 
-NT: 2 Petrus 3 ‘Gods geduld in het uitblijven van de wederkomst’ 

• zingen:  gezang 63  

• verkondiging, thema: ‘de vierde vrucht van de Geest: geduld’ 

• zingen: gezang 460:1,3     

• dankgebed en voorbeden 

• inzameling van de gaven   zingen:  psalm 25:2,10 OB  

• zegen 
 

Weer naar de kerk  

Zondag 23 augustus in de morgendienst de achternamen M t/m Z, 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! 

 

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.  

Collectedoelen zondag 23 augustus 
1e collecte, Mercy Ships 
2e collecte, Kerk 
3e collecte, Hofpoort 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
mailto:vbcheinenoord@gmail.com
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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:  

Via YouTube beeld en geluid:   https://www.kerkheinenoord.nl/beeldverbinding/ 

Via kerkdienst gemist, alleen geluid: https://kerkdienstgemist.nl/stations/700#.WThmibhcpKY 

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. 

 

Vakantie 

Van 10 tot en met 29 augustus is dominee Agterhuis op vakantie. Voor vragen kunt u contact opnemen met 

de scriba, Arie van Nieuwenhuizen.  

 

Zingen op verzoek 

De eerstvolgende avond zingen op verzoek 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 

 

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: 

https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/07/Startdag-2020.pdf 

Agenda 

• Zondag 23 augustus morgendienst  M t/m Z, middagdienst  iedereen 

• Maandagmiddag 24 augustus Vakantie Bijbel Club 

• Dinsdagochtend 25 augustus Vakantie Bijbel Club 

• Donderdag 27 augustus zingen op verzoek  

• Zondag 30 augustus na inschrijving zie Vakantie Bijbel Club, middagdienst iedereen 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 
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