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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 27 september om 10.00 uur Ds. A.L.A. den Besten te Nieuwerkerk a/d IJssel 

• Thema voor de dienst: kind van de Vader 

• aanvangslied: Ps 139 : 1,2 

• Ps 25 : 6,7 (OB) 

• Gez 478 : 1 

• Gez 326 : 1,5 

• Gez 48 : 2,9 

• slotlied: Ps 103 : 5 

• Schriftlezingen:  Genesis 17 : 1-7,  Romeinen 8 : 1-17 

Liturgie zondagmiddag 27 september om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis voorbereiding Heilig Avondmaal 

• Welkom en mededelingen   Zingen: Ps. 33: 1, 2 

• Stil gebed, Votum en groet   Zingen: Ps. 119: 30 

• Apostolische Geloofsbelijdenis  Zingen: Gez. 444: 1 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• Schriftlezing: 1 Petrus 3: 1-17  HC zondag 32 

• Zingen: Ps. 26 (OB): 7, 12 

• Verkondiging    Zingen: Ps. 41: 1, 5 

• Lezing van het avondmaalsformulier (klassiek) deel 1 

• Zingen: Gez. 358: 2 

• Dankgebed en voorbeden 

• Toelichting op de collecten   Zingen: Gez. 390: 1, 2 

• Zegen 

Weer naar de kerk  

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

middagdienst is iedereen welkom. 

-Vanaf zondag 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.  

 

Catechisatie 

Dit jaar gaan wij in twee groepen catechisatie geven op dezelfde dag en op dezelfde tijd in De Hofpoort. 

Wehebben hier een bewuste keuze voor gemaakt, zodat de jongeren uit een gezin van buiten Heinenoord 

makkelijker kunnen komen. De eerste groep is voor de leeftijd 12 t/m 15 jaar en de tweede groep is vanaf 16 

jaar en ouder. Groep 1 wordt geleid door Truus Storm en de Ds. Agterhuis leidt groep 2.  

 

We willen jullie voor de eerste keer op woensdag 30 september om 19.30 uur in De Hofpoort uitnodigen. 

 
  

Collectedoelen zondag 27 september 
1e collecte, Ikaziaziekenhuis 
2e collecte, Kerk 
3e collecte, Jeugdwerk 
 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
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Startdag 19 september 

De startdagcommissie is er in geslaagd om binnen de mogelijkheden een erg leuke 

startmiddag te organiseren, het weer hielp natuurlijk ook erg mee en we konden 

direct gebruik maken van het nieuwe terras achter de kerk. 

We hebben heerlijk gegeten, en ook de bingo was er gezellig! Iedereen die bij de 

organisatie betrokken was hartelijk dank! 

Klik hier voor het berichtje op de website. 
 

 
 
Censura Morum 
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid tot censura morum. Omdat  
Ds. Agterhuis maandag en dinsdag nascholing heeft, kunt u vanaf woensdag contact opnemen. 
 
 
Agenda 

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

welkom. 

• Woensdag 30 september starten de catechisaties weer om 19.30 uur in de Hofpoort.  

• 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/uncategorized/startdag-2020-2/

