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Liturgie zondagmorgen 20 september om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis 

• Orgelspel, Welkom en mededelingen Zingen: Ps. 68 (OB): 10, 16 

• Stil gebed, Votum en groet   Zingen: Ps. 17 (OB): 3, 4 

• Apostolische Geloofsbelijdenis  Zingen: Joh. De Heer 205 (Rijst op, rijst op voor Jezus): 1, 3 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest, voorbeden   

• Schriftlezing: Johannes 6: 51-59 

• Zingen: Gez. 75: 2 (Gij zijt het brood van God gegeven)   

• Verkondiging   

• Zingen: Gez. 49 (Hervormde bundel 1938): 1, 3 Jezus leven van mijn leven 

• Lezing van het volwassendoopformulier 

• Bediening van de Heilige Doop aan Mandy de Ronde en Martina Verhoef 

• Zegen voor Machiel Vogel als diaken  

• Zingen (staande): Ps. 134 (OB): 3 

• Belofte van geheimhouding door de nieuwe kerkrentmeesters 

• Gebed – dankzegging, Uitleg bij de collecten  

• Zingen: Joh. de Heer 523 (Veilig in Jezus' armen) 

• Zegen, Orgelspel 

De volledig uitgewerkte liturgie kunt u vinden door op deze link te klikken. (Dit is de drukproef dus de 
volgorde van de bladzijden klopt niet!) 
 
Liturgie zondagmiddag 20 september om 16.30 uur Ds. P.J. Stam te Katwijk 

• Intr. Ps. 84:1 (O.B.)  

• Stil Gebed, Votum en Groet     Ps. 145: 1 

• Wetslezing       Ps. 145:3 

• Gebed        Lezing: Zacharia 1: 1 t/m 17 

• Preek        Gez. 440: 1-2 

• Preek        Gez. 440: 3-4 

• Zegen 

 

Weer naar de kerk  

-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 worden ingezegend als diaken. Deze dienst is toegankelijk voor iedereen die zich aangemeld heeft. Er 

is tijdens deze dienst ook weer zondagsschool. 

-De middagdienst van 20 september is voor iedereen toegankelijk.  

-Zondag 27 september zijn in de morgendienst de mensen welkom met de achternamen A t/m L, in de 

middagdienst is iedereen welkom. 

-Vanaf 27 september zijn de ouders waarvan kinderen de zondagsschool bezoeken welkom in de 

morgendienst ongeacht de eerste letter van hun achternaam. 

-Zondag 4 oktober hopen we het Heilig Avondmaal vieren, in de morgendienst voor de achternamen M t/m 

Z en in de middagdienst voor de achternamen A t/m L. Over hoe de viering ingevuld wordt volgt meer 

informatie. Er is deze zondag geen zondagsschool.  

-Uiteraard geld voor alles, Deo Volente! Daarnaast kan het zijn dat de overheid strengere maatregelen 

neemt waardoor wij onze voornemens moeten aanpassen. 

Collectedoelen zondag 20 september 
1e collecte, Kerk in actie, Zending 
2e collecte, Kerk 
3e collecte, Jeugdwerk 
 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/09/DOOPDIENST-MANDY-EN-MARTINAd-p.pdf
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Blijf scherp! 

We zijn inmiddels al weer een aantal weken op weg na de zomervakantie. Het aantal positief geteste 

personen in Nederland loopt weer op. Dit houdt in dat wij als gemeente scherp moeten blijven en ons 

moeten (blijven) houden aan de richtlijnen van de PKN en het RIVM, juist ook omdat we vanaf 20 september 

weer starten met de zondagschool en ook de middagdiensten weer vrij gegeven hebben. 

We willen u nogmaals op het hart drukken; zijn er milde klachten bij u of iemand uit uw huishouden, dan 

willen we u vragen om het kerkbezoek met een week uit wil stellen. 

 

 

Zondagsschool 

We mogen gelukkig weer gaan starten met de zondagsschool. Wij kunnen niet wachten en hebben er weer 

erg veel zin in. We hopen jullie ook!  

 

-Aanstaande zondag 20 september om 10.00 uur gaan we weer starten. Nu is het wel zo dat het een klein 

beetje anders zal gaan dan normaal, omdat we ons toch aan bepaalde regels moeten houden met betrekking 

tot het Corona virus. Hieronder staat even alles duidelijk op een rijtje: 

-Ouders met kinderen op zondagsschool en oppas mogen vanaf 27 september in de ochtenddienst naar de 

kerk komen. Let op aanstaande zondag 20 september is nog een uitzondering, want daar moet je je voor de 

kerkdienst inschrijven. Het is een bijzondere dienst namelijk. Maar er is dus gewoon wel zondagsschool.  

-Komende tijd starten de kinderen niet in de kerk en eindigen ook niet in de kerk. Dus de kinderen zijn 

tijdens de gehele kerkdienst bij de zondagsschool 

-Voor de zondagsschool gaan we de linker deur van de Hofpoort gebruiken, dit om het lopen in de gangen te 

voorkomen. Het is dus de bedoeling dat je de kinderen bij linker deur afgeeft, daar staat de leiding van de 

zondagsschool om de kinderen op te vangen en daarna loop je via buiten terug en ga je door de rechterdoor 

naar binnen om naar de kerk te gaan.  

-Na afloop van de kerkdienst kunnen jullie, via buiten, de kinderen weer ophalen bij de linker deur. Als ouder 

wacht je dus buiten en de leiding stuurt de kinderen vanzelf naar buiten.  

-De eerste zondag van de maand zal er geen zondagsschool zijn en zitten de kinderen in de kerk.  

We hopen natuurlijk dat we op een gegeven moment weer kunnen starten en eindigen in de kerk, maar 

voorlopig kan dit nog even niet. Laten we in ieder geval blij zijn dat er al meer mogelijk is.  

 

We hopen alle kinderen zondag weer te zien bij de zondagsschool! 
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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. 

 
 
Agenda 

• Zondag 20 september, morgendienst doop en belijdenis, voor aanwezigheid aanmelden. 

Middagdienst iedereen welkom.  

• Maandag 21 september Bijbelkring om 20.00 uur in de Hofpoort. 

• Donderdag 24 september Zingen op Verzoek, aanvang 20.00 uur. 

• Zondag 27 september in de morgendienst de achternamen A t/m L, in de middagdienst is iedereen 

welkom. 

• Zondag 4 oktober viering Heilig Avondmaal in de morgen en de middagdienst, in de morgendienst 

voor de achternamen M t/m Z en in de middagdienst voor 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/2020/09/CrowdFunding-2.pdf

