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Liturgie zondagmorgen 4 oktober om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis viering Heilig Avondmaal 

• Welkom en mededelingen    Orgelspel: Ps. 124: 1, 3 

• Stil gebed, Votum en groet    Muziek: Ps. 36: 2 (OB)  

• 10 geboden      Orgelspel: Gez. A/1 (enige gezangen): 2, 9 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• Schriftlezing: 1 Kronieken 16: 1-14, 23-27 

• HC zondag 34, vragen 94 en 95    Muziek: Ps. 48: 1, 3, 4  

• Verkondiging      Meditatief orgelspel 

• Lezing van het avondmaalsformulier (klassiek) deel 2 Muziek: Sela aan Uw tafel  
 

1 U nodigt mij aan tafel 
Om dicht bij U te zijn 
Te proeven van het leven 
Dat U deelt door brood en wijn 
U leidt mij in de stilte 
Ik volg U met ontzag 
Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag 

 

2 U ziet mijn hart en leven 
De onrust die verwardt 
Mijn onbesproken vragen 
Die er leven in mijn hart 
U kent al mijn gedachten 
Verbergen kan niet meer 
In vertrouwen leg ik alles voor U neer 

3 De beker in Uw handen 
Neem ik vol liefde aan 
Uit handen die verwond zijn 
Waarin de tekens staan 
Geen woorden meer van oordeel 
Genade onverdiend 
Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien 

 

4 U deelt met mij de maaltijd 
Reikt mij verzoening aan 
Uw liefde is nog groter 
Dan de schuld die is voldaan 
U toont mij Uw genade 
Die werkzaam is in mij: 
Door de kracht van Uw genade ben ik vrij

• Viering Heilig Avondmaal    Orgelspel: Gez. 303: 1, 2 

• Dankgebed en voorbeden    Muziek: Ps. 107 (OB): 12, 22  

• Zegen 
 
Liturgie zondagmiddag 4 oktober om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis viering Heilig Avondmaal 

• Welkom en mededelingen    Orgelspel: Ps. 133: 1, 3 

• Stil gebed, Votum en groet    Muziek: Ps. 132 (OB): 7, 11, 12  

• Geloofsbelijdenis van Nicea    Muziek: Ps. 89 (OB): 1, 7  

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest, voorbeden 

• Schriftlezing: Jesaja 40: 12-31, HC zondag 35  Orgelspel: Gez. A/1 (enige gezangen): 3, 9 

• Verkondiging      Meditatief orgelspel 

• Lezing van het avondmaalsformulier (klassiek) deel 2 Orgelspel: Gez. 352: 1, 5, 6 

• Viering Heilig Avondmaal    Muziek: Gez. 451 (verlosser vriend)  

• Dankzegging      Muziek: Psalm 116: 1, 6, 8  

• Zegen 

 

 

 

 
Israël-zondag 
In verband met de Israël-zondag ligt de Israëlkrant bij de uitgang om mee te nemen. 
 

 

Collectedoelen zondag 4 
oktober 
1e collecte, Zending EZB Brazilië 
2e collecte, Kerk 
3e collecte, Kerk en Israël 
 

 

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


Weekbrief 29, Hervormde Gemeente van Heinenoord  

 2/2 2 oktober 2020 

Weer naar de kerk  

-Na de persconferentie van afgelopen maandag zijn er door de PKN nieuwe (zeer dringende) richtlijnen 

opgesteld. Gelukkig mogen we nog wel met de zelfde aantallen samenkomen en zullen we het 

toegangsbeleid van de afgelopen weken voortzetten. Helaas kan de samenzang in de gemeente niet meer 

doorgaan en zullen we de samenzang invullen met orgelspel, muziek luisteren en af en toe solozang.  

-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. Er is deze zondag geen zondagsschool.  

-Zondag 11 oktober in de morgendienst voor de achternamen A t/m L en is de middagdienst is vrij 

toegankelijk voor iedereen. 

 

Viering Heilig Avondmaal 

We zijn dankbaar en blij dat we met elkaar het Heilig Avondmaal kunnen vieren, uiteraard kan dit niet op de 

gebruikelijke manier. Bij binnenkomst zal door een ouderling gevraagd worden of u deel wilt nemen aan 

viering. De koster zal u dan een plaats toewijzen. Op de lege stoel voor uw plaats zal een bordje staan met 

daarop een stukje brood en glaasje wijn. Op de gebruikelijke plaats in de liturgie zal Ds. Agterhuis het 

Avondmaal bedienen, hij zal dit doen aan een tafel voor in de kerk. Aan deze tafel zullen ook een diaken en 

ouderling zitten. Wanneer het brood door de predikant gedeeld is, kunt u het brood op uw plaats nuttigen 

en wanneer de beker door de predikant gedeeld is kunt u de wijn drinken. De dankzegging vind plaats na de 

viering in de middagdienst.  

Wij hopen op deze manier een viering te kunnen hebben waarin we recht doen aan de Bijbelse opdracht om 

door brood en wijn de dood van Jezus Christus te gedenken. 

 

Uiteraard zijn kinderen en niet-belijdende leden van harte welkom in de dienst maar kunnen niet deelnemen 

aan de viering. 

 

De collectes zullen op de inmiddels gebruikelijke manier gaan, via de GIVT-app of via het rek met 

collectezakken bij het uitgaan van de kerk. 

Kringen en bijeenkomsten 
Zoals wellicht bekend wordt dringend afgeraden meer dan 3 gasten in huis te ontvangen, vanuit de PKN 
wordt ons dan ook gevraagd om kerkelijke activiteiten zoals kringen niet meer thuis te organiseren. Voor 
groepen tot maximaal 30 personen kan voor kringwerk nog wel gebruik gemaakt worden van De Hofpoort. 
Twee belangrijke zaken: 

1. Gebruik van De Hofpoort altijd in overleg met de beheerder, Tonja Schurg.  
2. Na gebruik dient u het meubilair te reinigen, ontsmetten, hierover ook overleg met Tonja. 

 
Spelletjesmiddag in De Erve 
De spelletjesmiddag die op 6 oktober zou zijn in De Erve gaat niet door. 
 
Agenda 

• 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.  

• Maandag 5 oktober, Bijbelkring om 20.00 uur in De Hofpoort. 

• Donderdag 8 oktober om 20.00 uur, Zingen op Verzoek. 

• Zondag 11 oktober in de morgendienst de achternamen A t/m L, in de middagdienst is iedereen 

welkom. 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 


