Weekbrief 33, Hervormde Gemeente van Heinenoord
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 1 november om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis en Ds. E.Bijl
• Afkondigingen
Solozang: psalm 75: 1, 3, 4, 7
• Stil gebed, Bemoediging en groet
Solozang: lied 274 (Nieuwe liedboek)
1. Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2. Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collectedoelen zondag 1 november
1e collecte, Kerk in Actie Zending
2e collecte, Kerk
3e collecte, Evangelisatie, (middagdienst )Kerk

Kindermoment
Geloofsbelijdenis van Nicea
Muziek: Lied van Gideon (Elly en Rikkert)
Gebed
Schriftlezing: Richteren 6: 11 – 32 (NBV)
Solozang: psalm 130: 3, 4
Uitleg en verkondiging deel 1
Orgelspel over een vaste burcht
Uitleg en verkondiging deel 2
Lied 913/ Gez 293 wat de toekomst brengen moge
Dankgebed en voorbeden
Toelichting op de collecten
Slotlied: Gez. 96 HB '38: 1, 2 Een vaste burcht is onze God
Zegen

Liturgie zondagmiddag 1 november om 16.30 uur Ds. J.J. Hagendijk te Willige Langerak
• Afkondigingen
Aanvangspsalm: Wat hou ik van Uw huis
• Bemoediging en groet
Orgelvers bij Psalm 31:1
• Gebed
• Schriftlezing: Genesis 12:10-20, 1 Johannes 2:1-2, Johannes 21:15-17
• Orgelvers bij Psalm 51:5
• Preek thema: ongeloofwaardige mensen
Luisterlied Gz 430 Ik heb u lief
• Geloofsbelijdenis Dankgebed
Orgelvers bij Gz 391: 1 De maan is opgekomen
• Zegen
Liturgie woensdag 4 november dankdag om 19.30 uur Ds. E. Agterhuis
• Welkom en mededelingen
Solozang: Ps. 65 (OB): 4, 8
• Stil gebed, Votum en groet
Muziek: Gez. 135 (HB '38)
• Apostolische Geloofsbelijdenis
Solozang: Gez. 465: 1, 4
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing: Psalm 85
Muziek: Ps. 85: 1, 4
• Verkondiging
Meditatief orgelspel
• Dankgebed en voorbeden
Toelichting op de collecte
• Muziek: Sela avondlied
• Zegen
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Collectedoelen dankdag
1e collecte, dankdagcollecte diaconie
2e collecte, dankdagcollecte kerk
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Weer naar de kerk
Aanmelden voor de diensten op zondag 1 november. Aanstaande zondagmorgen
is er de gezamenlijke hervormingsdienst met de gereformeerde kerk. De
ochtenddienst vindt plaats in ons kerkgebouw. U kunt zich voor deze dienst
opgeven als u zich in de alfabetgroep M t/m Z bevindt. In de middagdienst zijn de
achternamen A t/m L welkom. Aangezien er 's morgens maar 15 plaatsen
beschikbaar zijn, is het volgende voorstel ontstaan: ook in de Petrakerk is het
mogelijk met elkaar de dienst te volgen. Daar wordt de dienst live gestreamd op het grote scherm. Zo kan er
toch de ontmoeting als gemeenten zijn. Wij bieden ook deze mogelijkheid van harte bij u aan.
Kort gezegd komt het hierop neer: voor de ochtenddienst kunt u (indien u tot de groep M t/m Z behoort)
zich opgeven. De eerste 15 aanmeldingen mogen bij de dienst in ons kerkgebouw aanwezig zijn, de overige
in de Petrakerk. In de Petrakerk zullen ook ambtsdragers aanwezig zijn. We zien er naar uit om u en jou te
ontmoeten!
Vergeet u zich niet aan te melden!

Heinenoordkalender
De diaconie publiceert ook dit jaar weer een Heinenoordkalender. Met
foto’s van Heinenoord, Blaaksedijk en Goidschalxoord in het heden en het
verleden. Zoals altijd groot formaat € 15 en klein formaat € 12. Doet u
weer mee? Er ligt een intekenlijst op de kist in de hal van de kerk. Nadere
inlichtingen en ook bestellingen bij Peter van Loo (06-10751879).

Kersttekening
Voor de kerstdagen willen de kerken een kerstboekje huis-aan-huis
bezorgen. In dit boekje wordt over het kerstverhaal van de geboorte van
de Here Jezus vertelt.
Nu zou de evangelisatie commissie het fijn vinden als er kinderen of
jongeren zijn , die een mooie tekening van de geboorte van Here Jezus
willen maken. Denk aan de stal met Jozef en Maria en de kribbe. De
tekening moet over het Bijbelse Kerstverhaal gaan. Een van de tekeningen
komt dan op de voorkant van het boekje. Gebruik kleurpotloden en probeer vanuit een vlek te tekenen,
zodat er geen zwarte potloodlijntjes te zien zijn. Heb je er zin in .... teken dan je mooiste tekening. Je mag je
tekening inleveren bij Truus Storm, Heyne van Althenastraat 38. Graag voor 10 november inleveren.

Folder evangelisatiecommissie
De evangelisatie commissie wil een huis-aan- huis brochure voor de kerst maken. Wij zoeken iemand, die de
lay-out kan verzorgen. Informatie en antwoord: Truus Storm truusstorm58@gmail.com
of telefoon 0186 603365.
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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.
Schuurverkoop
De schuurverkoop kan 7 november niet doorgaan omdat de vergunning i.v.m. corona is ingetrokken.

Agenda
• Zondag 1 november in de morgendienst de achternamen M t/m Z, in de middagdienst de
achternamen A t/m L. Wel aanmelden!
• Woensdag 4 november van 18:30 tot 19:15 uur, kledingactie bij de Hervormde Kerk.
• Woensdag 4 november dankdag, om 19.30 uur. Iedereen kan zich aanmelden.
• Donderdag 5 november “vrouwen rond de Bijbel”, 9.30 – ± 11.30 uur in De Hofpoort.
• Zondag 8 november in de morgendienst de achternamen A t/m L, in de middagdienst de
achternamen M t/m Z. Wel aanmelden!
Hartelijke groet,
De kerkenraad
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