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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 11 oktober om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis  

• Welkom en mededelingen   Solozang: Ps. 76: 1, 6 

• Stil gebed, Votum en groet   Muziek: Gez. 464  

• 10 geboden    Solozang: Gez. 292 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest  

• Schriftlezing: Jesaja 45, HC zondag 36 Muziek: Psalm 123 (OB)  

• Verkondiging    Meditatief orgelspel 

• Belofte van geheimhouding Peter van Loo 

• Dankgebed en voorbeden 

• Toelichting op de collecten   Muziek: Ps. 72 (OB): 6, 10, 11  

• Zegen 

Liturgie zondagmiddag 11 oktober om 16.30 uur Ds. F.J. van Harten te Scheveningen  

• Welkom en mededelingen     Orgelspel: Gezang 330:1 

• Stil Gebed, ‘Onze Hulp’ en christelijke groet  Muziek: Psalm 89:1 en 7 

• Geloofsbelijdenis.     Orgelspel: Gezang 481: 1 en 3 (LvK) 

• Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

• Schriftlezing: I Corinthiers 13   Orgelspel: Psalm 133 

• Verkondiging     Muziek: ‘Liefde Gods die elk beminnen’ 

• Dankgebed en Voorbede    Muziek: Psalm 68: 10 en 17 

• Zegen en Inkeer 

 
 
Nieuwe maatregelen 
Vanuit de PKN zijn er deze week aangescherpte richtlijnen rondom de kerkdiensten bekend gemaakt. Nadat 
we vorige week al gestopt zijn met het zingen in de kerkdiensten werd deze week bekend dat we weer terug 
moeten naar maximaal 30 bezoekers per kerkdienst, exclusief ‘medewerkers’. Dit betekent een flinke stap 
terug en ook meer organisatie rondom de diensten. 
 
Zondag 11 oktober, voor de morgendienst kunnen de achternamen A t/m L zich opgeven, voor de 

middagdienst kunnen de achternamen M t/m Z zich opgeven. U dient voor deze beide diensten ingedeeld te 

zijn. 

Hoe de organisatie rondom de diensten in zijn werk gaat staat beschreven in de op 8 oktober verspreidde 
brief. 
https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/10/Extra-Weekbrief-8-oktober-2020.pdf 
 
Ondanks alle beperkingen en zorgen willen wij u oproepen, als de gezondheid dit toestaat, om gebruik te 
maken van de mogelijkheden die er zijn.  

 
Vergeet u zich niet tijdig aan te melden!? 

 
  

Collectedoelen zondag 11 oktober 
1e collecte, Kerk in Actie Werelddiaconaat 
2e collecte, Kerk 
3e collecte, Verlichting 
 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/10/Extra-Weekbrief-8-oktober-2020.pdf
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Actie “Rommelmarkt” 
Als we op het afgelopen halfjaar terugkijken is veel anders gelopen, dan we hadden voorzien.  We zijn 
dankbaar, dat er wekelijks kerkdiensten zijn, waarbij we met een beperkt aantal personen kunnen 
samenkomen of die we online kunnen volgen. Helaas konden veel activiteiten niet doorgaan. 
 
Dat heeft ook financiële gevolgen voor onze kerkelijke gemeente. Het niet doorgaan van de rommelmarkt, 
sluiting van de schuur en de winkel én het minder kunnen verhuren van Hofpoort en kerk zorgen voor 
aanzienlijke tekorten op de begroting. 
 
Toch willen we graag, dat de verkondiging en andere kerkelijke activiteiten door kunnen gaan. Daarom 
wordt de komende twee weken een extra financiële actie houden met als doel om het tekort met circa € 
15.000,- terug te brengen. Deze week ontvangt u een brief. De antwoordstrook wordt in de week erna 
opgehaald. 
 
U doet toch ook mee? Laat de kerk niet in de kou staan en help ons het tekort weg te werken. 
 
Er zijn nog enkele lopers nodig. Graag uiterlijk maandagmorgen aanmelden bij Peter van Loo of Jaap Hensen. 
 
Lopers worden uitgenodigd om de brieven voor hun wijk op te halen op maandag 12 oktober om 19.30 uur 
in het koor 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 

 
 
 
Agenda 

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

achternamen M t/m Z. U dient voor deze beide diensten ingedeeld te zijn. 

• 15 okt. “vrouwen rond de Bijbel”, 9.30 – ± 11.30 uur  in De Hofpoort. 

• Zondag 18 oktober in de morgendienst de achternamen M t/m Z, in de middagdienst de 

achternamen A t/m L. U dient voor deze beide diensten ingedeeld te zijn. 

 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 


