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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 6 september om 10.00 uur ds. A.A. van den Berg te Puttershoek  

• Welkom en mededelingen    Intochtslied Psalm 103:1  

• Stil gebed, Votum en groet   Psalm 103: 2 

• Wetslezing     Psalm 6: 2 (ob) 

• Gebed,  Schriftlezing: Genesis 17:15-27; Mattheüs 27:37-44  

• Gezang 447: 1, 2, 6  

• Preek v.17 Thema Geloven in de ongelooflijke God 

• Gezang 446: 1, 2, 3, 4  

• Gebeden, Collecte    Gezang 446: 6, 7 

• Zegen 
 
Liturgie zondagmiddag 6 september om 16.30 uur Ds. M.C. van Pelt te Ridderkerk 
Nog niet bekend. 
 

 

Weer naar de kerk  

Zondag 6 september in de morgendienst de achternamen A t/m L, in de middagdienst de achternamen M 

t/m Z. De volgende zondag wordt dit omgedraaid. 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. 

 

Crowdfunding Aelynn Fuite 

Eind juni zijn Henk en Teuntje Fuite met een CrowdFunding 

gestart om een rolstoelbus voor hun oudste dochter aan te 

kunnen schaffen. Aelynn zal nooit kunnen praten, lopen of eten, 

en zal altijd afhankelijk blijven van haar rolstoel en medische zorg. 

Hierdoor kunnen ze al geruime tijd niet meer als gezin ‘op pad’ 

omdat Aelynn met haar rolstoel en apparatuur niet meer meekan 

in een reguliere auto. 

 

Onlangs zijn ze in gesprek geweest met het aanpasbedrijf 

Weersink in Enschede. Zij bouwen bussen om, met een rolstoellift 

en alle overige aanpassingen zoals isolatie, ruimte voor de 

medische apparatuur en een verzorgingstafel. Om alles aan te 

passen aan Aelynn, ook gericht op de toekomst, is veel ruimte 

nodig in de bus. Hierdoor zijn ze dus genoodzaakt een grote bus 

aanschaffen, lees Crafter/Sprinter, om alles in te kunnen bouwen. 

De burgerlijke gemeente financiert de noodzakelijke 

aanpassingen, met als voorwaarde dat ze de jonge tot nieuwe bus 

zelfstandig aanschaffen. Hiervoor hebben ze 35.000-40.000,- 

nodig. Dankzij vele donaties en acties zijn ze al 24.000 euro 

verder. Hiervoor zijn zij als gezin erg dankbaar. 

 

We hopen dat, de CrowdFunding verder gedeeld mag worden zodat zij als compleet gezin op pad kunnen. In 

de periode van 6 t/m 20 september zal op de kist in de hal van de kerk een collectebus geplaatst worden. In 

Collectedoelen zondag 6 
september 
1e collecte, De Schuilplaats 
2e collecte, Kerk 
3e collecte, Stucwerk 

 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/09/CrowdFunding-2.pdf
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deze collect bus kunt u contant of met collecte bonnen schenken, als u liever uw geld wilt overschrijven kunt 

u dit doen op het rekening nummer van de diaconie (o.v.v. Rolstoelbus Aelynn Fuite) of op het aangegeven 

rekening nummer op de flyer. Deze flyer is te vinden op de kist in de hal van de kerk en op de website. 

 

Voor financiële vragen kunt u contact opnemen met de diaconie, voor overige vragen en inhoudelijke 

informatie kan u contact opnemen met Henk en/of Teuntje Fuite. 

 

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 

 
Schuurverkoop 
Zaterdag 5 september 2020 mogen wij, in aangepaste vorm, weer schuurverkoop houden in het pand aan de 
Julianastraat 14 te Heinenoord. U bent welkom van 10.00 - 14.00 uur. 
 
De schuur is vanaf maart in zijn geheel opnieuw ingericht en zoveel mogelijk 1,5 m-proof gemaakt. We 
hebben nog steeds een grote verzameling LP’s. Ook vindt u er  speelgoed,  huishoudelijke-, elektrische 
artikelen en wat meubels. Kom, kijk en koop. Er is een maximum aan het aantal bezoekers wat tegelijkertijd 
binnen mag zijn. Het kan zijn dat u even moet wachten. 
 
Kerkwinkel 
Na de heropening in juli weten vele mensen de winkel weer te vinden. We houden nog steeds de regel dat 
alles voor 50 % de deur uit gaat. De kerkwinkel is gevestigd aan de Emmastraat 8a. Openingstijden woensdag 
en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur en zaterdag van 10.00 - 14.00 uur. 
 
 
 
Agenda 

• Zaterdag 5 september schuurverkoop Julianastraat 

• Zondag 6 september in de morgendienst de achternamen A t/m L,  

middagdienst de achternamen M t/m Z.  

• Zondag 13 september in de morgendienst de achternamen M t/m Z,  

middagdienst de achternamen A t/m L. 

 

 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 

https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/09/CrowdFunding-2.pdf
https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/07/Startdag-2020.pdf

