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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). 
 
Denkt u aan de wintertijd! 
 
Liturgie zondagmorgen 25 oktober om 10.00 uur ds. J.M. van Wijk Sliedrecht 

• Gz. 305:1 

• Ps. 121:1,4 

• Ps.  25:3 

• Ps. 103:5,7 OB 

• Gz. 299:1,2 

• Gz. 429:1 
 

• Lezing: 1 Petrus 5 

• Tekst: 1 Petrus 5:7 
 
Liturgie zondagmiddag 25 oktober om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis 

• Welkom en mededelingen    Solozang: Ps. 33 (OB): 11 

• Stil gebed, Votum en groet    Muziek: Ps. 128: 1, 3  

• Geloofsbelijdenis van Nicea    Solozang: Ps. 103: 5, 9 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• Schriftlezing: Spreuken 1: 1-9, 2e Schriftlezing: Efeze 6: 1-10,  

• HC Zondag 39      Muziek: Sela 'mag ik jou tot zegen zijn'  

• Verkondiging      Meditatief orgelspel 

• Dankgebed en voorbeden, Toelichting op de collecten Muziek: Gez. 444  

• Zegen 
 

Zondag 1 november 

Op zondag 1 november is de morgendienst een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde kerk. Informatie 

over hoe deze dienst ingevuld wordt en hoe u zich kunt opgeven, volgt komende week. 

 

Weer naar de kerk  

Nog even een herhaling van het bericht van vorige week 

• 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. 

• Tijdens het binnekomen of verlaten van de kerk wordt u gevraagd een mondkapje te dragen. 

 

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 u zich niet aan te melden! 

Collectedoelen zondag 25 oktober 
1e collecte, Kerk in Actie Zending 
2e collecte, Kerk 
3e collecte, Evangelisatie, (middagdienst )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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GROENWORKSHOP 2020! 
Rijk gevulde herfststuk 
Ook dit jaar wordt de groenworkshop gehouden, maar 
dan wel anders. Gezien de huidige omstandigheden 
met de COVID-19 maatregelen is het niet verstandig om 
in groepen herfststukken te maken. 
 
Wat gaan we doen?  

De herfststukken worden gemaakt door een 
kleine groep vrijwilligers 

Wat kunt je doen? 
Je kunt de kant-en-klare gevulde herfststukken 
bestellen t/m 3 november. 

Wanneer? 
De herfststukken worden op zaterdag 7 
november gemaakt en bij je thuis bezorgd.  

Kosten? 
€ 15,- 

Hoe te bestellen? 
Je kunt ze bestellen via de mail: hvd@kerkheinenoord.nl m.v.v. groenworkshop. 
Of je kunt bellen naar Debora Hensen  0186-603253 

 
Doen jullie mee? De opbrengst is bestemd voor de inrichting van de nieuwe keuken in De Hofpoort 
 
Hartelijke groet namens het bestuur van de H.V.D, 

Hennie van Nieuwenhuijzen, Jacqueline den Boer en Debora Hensen. 
 
Kledingactie 
Ook dit jaar houden de gezamenlijke diaconieën met Dankdag een inzamelingsactie voor Roemenië. Wij 
willen u daarom graag oproepen om goede, bruikbare en voor uzelf afgedankte kleding op dankdag te 
brengen ten behoeve van de Stichting Hands of Mercy. Ditmaal kunt u de kleding brengen naar de 
Hervormde kerk. Goed om te weten: naast kleding kunt u ook schoenen en speelgoed brengen. De 
ingezamelde spullen zullen door deze stichting in Roemenië worden afgeleverd en worden verdeeld onder 
de armste mensen in de omgeving. De kleding, schoenen en het speelgoed kunnen op woensdag 4 
november van 18:30 tot 19:15 uur bij de Hervormde Kerk, Hofweg 2a, gebracht worden. 
 
Spelletjesmiddag 
De spelletjesmiddag op D. V. 3 november gaat niet door en de daarop volgenden zullen in verband met 
corona tot nader bericht ook niet door gaan. 
 
Agenda 

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

achternamen M t/m Z. Wel aanmelden! 

• 30 oktober 15.30 uur, kerkelijke inzegening huwelijk Lotte en Jesse van Gemeren. Te volgen via 

beeldverbinding of kerkdienstgemist.nl. 

• 30 oktober inleveren kopij Info. 

• Zondag 1 november in de morgendienst, gezamenlijke dienst iedereen kan zich aanmelden, in de 

middagdienst de achternamen A t/m L. Wel aanmelden! 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 

mailto:hvd@kerkheinenoord.nl

