Weekbrief 24, 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 30 augustus om 10.00 uur vakantiebijbelclub dienst Ds. E. Bijl
Klik hier voor de gehele liturgie.
Kijk mee via YouTube

Liturgie zondagmiddag 30 augustus om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis
• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
Zingen: Ps. 9: 1, 10
• Stil gebed, Votum en groet
Zingen: Ps. 25: 4, 10
• Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 67: 2, 3
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing: Openbaring 3: 14-22
Zingen: Ps. 40 (OB): 4, 5
• Verkondiging
Zingen: Gez. 289: 3, 5
• Dankgebed en voorbeden
• Toelichting op de collecte
Zingen: Gez. 437: 1, 3
• Zegen, Orgelspel

Collectedoelen zondag 30
augustus (morgen)
1e collecte, St De Hoop
2e collecte, Kerk
3e collecte, Evangelisatie

Collectedoelen zondag 30
augustus (middag)
1e collecte, St De Hoop
2e collecte, Kerk
3e collecte, Kerk

Weer naar de kerk
Zondag 30 augustus in de morgendienst degenen die zich hebben opgegeven bij de vakantiebijbelclub, 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!

Terras achter de Hofpoort
Afgelopen week is het terras achter de Hofpoort aangelegd, woensdagavond
hebben een paar vrijwilligers opgeruimd. René Groeneweg heeft
belangeloos machines en materiaal beschikbaar gesteld. We kunnen nu veel
gemakkelijker gebruik maken van de ruimte achter de Hofpoort!
Vrijwilligers en René hartelijk dank!

1/2

28 augustus 2020

Weekbrief 24, 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:
https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/07/Startdag-2020.pdf

Agenda
• Zondag 30 augustus na inschrijving zie Vakantie Bijbel Club, middagdienst iedereen
Hartelijke groet,
De kerkenraad
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