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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 13 september om 10.00 uur ds. J. Domburg te Aalst 

• Orgelspel, Welkom en mededelingen   Voorzang Psalm 75:1 NB 

• Stil gebed, Votum, Groet    Gezang 457:1 en 3 

• Tien Geboden en de samenvatting uit Matt. 22  Psalm 145:3 en 4 NB 

• Gebed om de opening van het Woord 

• Schriftlezing Exodus 33:12-34:9, Spr. 14:17  Psalm 42:1 en 5 OB 

• Prediking      Gezang 444:1, 2 en 3 

• Dankgebed en voorbede, Collecte 

• Psalm 86:4 NB 

• Zegen, Orgelspel 
 
Liturgie zondagmiddag 13 september om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis 

• Orgelspel, Welkom en mededelingen   Zingen: Ps. 108 (OB): 1, 2 

• Stil gebed, Votum en groet    Zingen: Ps. 34: 1, 5 

• Apostolische Geloofsbelijdenis    Zingen: Ps. 86: 2, 5 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• 1e Schriftlezing: Mattheüs 16: 13-19 

• 2e Schriftlezing: Johannes 20: 19-23 

• HC zondag 31      Zingen: Gez. 478: 1, 4 

• Verkondiging      Zingen: Gez. 399: 2, 3 

• Dankgebed en voorbeden, Toelichting op de collecte 

• Zingen: Gez. E/5 (enige gezangen): 1, 2 

• Zegen, Orgelspel 
 

Weer naar de kerk  

Met onmiddellijke ingang worden de middagdiensten weer vrij toegankelijk voor iedereen.  

Zondag 13 september in de morgendienst de achternamen M t/m Z, in de middagdienst is iedereen 

welkom. De volgende zondag is de morgendienst open voor de achternamen A t/m L.  

 

- In de morgendienst van 20 september zal de Heilige Doop worden bediend aan Mandy de Ronde en 

Martina Verhoef en leggen zij daarmee openbare belijdenis van het geloof af. In dezelfde dienst zal Machiel 

Vogel de zegen ontvangen, Machiel is enkele maanden geleden ingezegend als diaken, maar we hebben 

afgesproken dat hij in het midden van de gemeente de zegen zal ontvangen.  

Omdat we verwachten dat er brede belangstelling is om deze dienst bij te wonen, is aanmelding 

noodzakelijk. U kunt zich tot uiterlijk donderdag 17 september aanmelden op het e-mailadres 

aanmeldenkerkheinenoord@gmail.com of anders bij Jaap Hensen (o6-22457286) 

- De zondagsschool hoopt weer te starten op zondag 20 september. Meer informatie in de weekbrief 

van volgende week. 

- Er worden voorbereidingen getroffen om ook de oppas weer op te starten. Het is de bedoeling, dat 

er vanaf 4 oktober weer oppas is tijdens de morgendiensten. 

- Als iemand van een huishouden zich heeft laten testen op Covid-19 en de uitslag is nog niet bekend, 

is het raadzaam, dat alle leden van dat huishouden het kerkbezoek een keer overslaan. 

-  Het is nog mogelijk om, u op te geven voor de startdag. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden. 

Heeft u zich aangemeld voor de startmiddag dan verwachten we u op zaterdagmiddag 19 september om 

15.30 uur (half vier) bij De Hofpoort. Bij gunstig weer, zal het programma zoveel mogelijk plaatsvinden op 

het nieuwe terras achter De Hofpoort. Houdt daar ook met kleding rekening mee! 

Collectedoelen zondag 13 
september 
1e collecte, Stichting als 
kanker je raakt 
2e collecte, Kerk 
3e collecte, Orgel 
 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
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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 

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. 

 
Boekenmarkt en Open Monumentendag 
Zaterdag 12 september is het Open Monumentendag van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Tevens is er boekenverkoop in De Hofpoort, iedereen van harte welkom! 
 
 
Agenda 

• Zaterdag 12 september Open Monumentendag en boekenverkoop bij 

de kerk van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

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

middagdienst iedereen welkom. 

• Zondag 20 september, morgendienst doop en belijdenis, voor 

aanwezigheid aanmelden. Middagdienst iedereen welkom. 

 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 

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

