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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 18 oktober om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis  

• Welkom en mededelingen    Orgelspel: Ps. 92 (OB): 1 

• Stil gebed, Votum en groet    Muziek: Ps. 84 (OB): 1, 5  

• 10 geboden      Orgelspel: Ps. 48: 3 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest  

• 1e Schriftlezing: Markus 2: 23-28 

• 2e Schriftlezing: Handelingen 2: 41-47 

• HC zondag 38      Muziek: Gez. 328  

• Verkondiging      Meditatief orgelspel 

• Dankgebed en voorbeden 

• Toelichting op de collecten    Muziek: Gezang 221: 1, 3  

• Zegen 
 
Liturgie zondagmiddag 18 oktober om 16.30 uur Ds. C.W. Saly te Amsterdam  

• Welkom en mededelingen     Orgelspel: Psalm 115 vers 1 

• Stil gebed, votum en groet    Orgelspel: Psalm 115 vers 5 

• Gebed om verlichting met de heilige Geest 

• Schriftlezing: Exodus 4:31-6:1, Marcus 1:14-15 en 1 Petrus 4:12-16 

• Muziek: Gebed om hulp (Sela) 

• Preek       Muziek: Leid mij Heer, o machtig Heiland  

• Apostolicum      Muziek: Groot is uw trouw  

• Gebeden, Collecten     Orgelspel: Gezang 305 

• Zegen 
 
 

Weer naar de kerk  

We zullen de komende tijd de diensten organiseren op dezelfde manier als afgelopen zondag. Nog even op 

een rij: 

• Maximaal 30 bezoekers per dienst. 

• Alleen toegang tot de kerkdienst als u ingedeeld bent na aanmelden. 

• U kunt zich aanmelden voor een dienst als de letter van uw achternaam aan de beurt is. 

• We zingen niet tijdens de dienst. 

• Oppas is beschikbaar in de morgendienst, wel aangeven bij aanmelden. 

• De zondagsschool zal doorgaan, kinderen kunnen bij de linkerdeur naar binnen. 

 

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden voor de kerkdiensten, wel uiterlijk tot zaterdag 18.00 uur 

voor de betreffende zondag: 

-Een e-mail sturen naar: aanmeldenkerkheinenoord@gmail.com 

-Telefonisch bij Jaap Hensen 06-22457286. 

-Via het FORMULIER op de website: 

https://www.kerkheinenoord.nl/aanmelden-kerkdiensten/ 
 

 

Vergeet niet om u aan te melden! 

 

Collectedoelen zondag 18 
oktober 
1e collecte, Open Doors 
2e collecte, Kerk 
3e collecte, Kerk 
 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
mailto:aanmeldenkerkheinenoord@gmail.com
https://www.kerkheinenoord.nl/aanmelden-kerkdiensten/
https://www.kerkheinenoord.nl/aanmelden-kerkdiensten/
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Mondkapjes 
Verder willen wij het gebruik van mondkapjes onder de aandacht brengen, u wordt gevraagd om wanneer u 

de kerk binnenkomt of verlaat een mondkapje te dragen. Op uw zitplaats is dit niet nodig. 

 

Pastoraat 

Het omzien naar elkaar is momenteel lastig, we zien en spreken elkaar minder. Het pastorale werk in onze 

gemeente gaat momenteel vaak op andere manieren. We kunnen niet zo gemakkelijk meer op bezoek 

komen en we horen ook veel minder. Hierdoor kan het zijn dat we niet weten dat er iemand ziek is, iemand 

iets overkomen is of dat er iemand om welke reden dan ook pastorale hulp nodig heeft. Misschien heeft u 

behoefte aan een gesprek. Wij roepen u op om contact op te nemen met de wijkouderling of predikant, 

uiteraard kunt u ook doorgeven als u weet dat er ergens hulp nodig is. 

Ds. E. Agterhuis   tel. 683436 

A.K.S. van Nieuwenhuijzen tel. 603497 

G. Wolfswinkel   tel. 843609 

A. Verhoef   tel. 06-22795727 

D. Reedijk   tel. 06-43738200 (ook voor zaken rondom jeugdwerk) 

N.A.H. van Pelt   tel. 601045 

 

Collecteren voor Kerk in Actie 

Heeft u een uur of meer over en wilt u zich inzetten voor vluchtelingen?  

 

In de week van 29 nov t/m 5 dec 2020 is er in Heinenoord vanuit Kerk in Actie een huis-aan-huis 

collecteweek voor de vluchtelingen in Griekenland. De situatie van de mensen in de kampen is slecht en Kerk 

in Actie wil hen ondersteunen. Helpt u door mee te collecteren? U bepaalt zelf hoelang u wilt collecteren.  

 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Dit kan bij: Thaliza Weeda, 0646378732 of thalizajansen@live.nl 

 
 
 
Agenda 

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

achternamen A t/m L. Wel aanmelden! 

• Donderdag 22 oktober 20.00 uur. Zingen op Verzoek, te volgen via kerkdienstgemist.nl 

• Zondag 25 oktober in de morgendienst de achternamen A t/m L, in de middagdienst de 

achternamen M t/m Z. Wel aanmelden! 

 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen
mailto:thalizajansen@live.nl

