Weekbrief 35, 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 15 november om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis
• Mededelingen
Orgelspel: Ps. 3: 1, 2
• Stil gebed, Votum en groet
Muziek: Ps. 35 (OB): 1, 9, 13
• 10 geboden
Orgelspel: Gez. 473: 1, 6
• Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
• 1e Schriftlezing: Genesis 4: 1-15
2e Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-26
• HC zondag 40
Muziek: Gez. 324
• Verkondiging
Meditatief orgelspel
• Herdenking en schuldbelijdenis Kristallnacht
• Dankgebed en voorbeden
Muziek: Ps. 133 (OB)
• Zegen

Collectedoelen zondag 15 november
1e collecte, diaconie NBG
2e collecte, kerk
3e collecte, kerk

Liturgie zondagmiddag 15 november om 16.30 uur Ds. A.P. Pors te Nieuw-Beijerland
• Psalm 33: 10 oude berijming
• Psalm 91: 1 oude berijming
• Schriftlezing: 1 Koningen 17: 1-7
• Gezang 429: 1
• Psalm 42: 1
• Gezang 456: 1-2-3
Schuldbelijdenis
Bij alle herdenkingen van 75 jaar bevrijding hoort ook een kritische terugblik. Op 8 november was er de
jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht (1938). Verschillende kerken waaronder de PKN hebben deze
herdenking aangegrepen om stil te staan bij de rol van de Nederlandse kerken in oorlogstijd, en dan
specifiek over de houding t.o.v. van onze Joodse medemensen. Helaas moeten we nu erkennen dat veel
kerken weinig tot niets hebben gedaan voor de Joodse burgers van ons land, soms was er hooguit nog wat
protest als het om christenen ging met een Joodse achtergrond. Ook de weinige Joden die terugkeerden uit
de kampen werden veelal slecht behandeld, bezittingen en zelfs kleine kinderen die ze hadden toevertrouwd
aan Nederlanders werden niet teruggegeven. Gelukkig zijn er ook voorbeelden waarbij mensen hun leven
waagden en ook gaven voor het lot van de Joodse medemensen, hiervoor mogen we dankbaar zijn.
Zondag 15 november willen we als kerk stilstaan bij het leed, waarbij de kerken in Nederland wegkeken.
Deze schuld moeten we erkennen en belijden voor God en onze Joodse medemensen.
Weer naar de kerk
• Voor de zondagmorgen van 15 november kunnen de achternamen M t/m Z zich aanmelden.
• Voor de zondagmiddag van 15 november kunnen de achternamen A t/m L zich aanmelden.
Zondag 22 november is het eeuwigheidszondag, naast de reguliere aanmeldingen zijn
nabestaanden per brief uitgenodigd om zich ook aan te melden voor de morgendienst.
Vergeet u zich niet aan te melden!
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Begroting
De begroting 2021 van het College van Kerkrentmeesters ligt komende week ter inzage bij Peter van Loo.

Gebruik Hofpoort (Herinnering!)
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.

Kerstactie Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens en dit is er sinds corona niet beter
op geworden. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De
voedselbank Hoeksche Waard telt ongeveer 150 cliënten.
De diaconie van de hervormde en de gereformeerde kerk hebben besloten een actie op poten te zetten
i.s.m. de jeugd. Dit om deze gezinnen met kerst een hart onder de riem te steken door een ‘extraatje’ te
geven naast de reguliere voedselpakketten.
Op 6,13 en 20 december komt bij de ingang van de kerk een bord te staan met een boodschappenlijst. Op
die boodschappenlijst staan een 9-tal consumpties geschreven. Deze boodschappen kunt u inleveren in de
hervormde Kerk.
Het idee is; om van deze 9-artikelen, 1 pakket per gezin samen te stellen zodat de voedselbank elk gezin het
zelfde pakket aan kan bieden.
Consumptie artikelen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zakjes pinda’s
Thee (verpakt)
Vruchtenhagelslag
Rijst
Blikken soep
Blikjes vis
Blikjes smac
Blikjes knakworst
Nescafé instantkoffie (oploskoffie)

Doet u ook mee?
Wij bevelen u deze actie van harte aan!
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Pepernoten voor het jongerenkamp
U kunt overheerlijke pepernoten bestellen, waarvan de opbrengst is
bestemd voor het Jongerenkamp van onze kerk.
Ze zijn van uitstekende kwaliteit en worden geproduceerd door de
bekende pepernotenbakker uit Strijen. Een zak van 250 gram kunnen
we aanbieden voor slechts € 2,-.
U kunt de pepernoten op de volgende drie manieren bestellen:
• Via het formulier op de website van de kerk.
• Er liggen bestellijsten op de kist in de hal van de kerk.
• Bij de jongeren van De Aanloop en De Brug.
• Het sturen van een e-mail naar Debora Hensen met daarop vermeld naam, adres en het aantal
zakken van 250 gram, dat u wenst te ontvangen. (debora.hensen@kpnmail.nl)
De pepernoten kunnen worden besteld tot 20 november en zullen worden bezorgd rond 27 november.
Betalen bij aflevering.

Agenda
• Zondag 15 november in de morgendienst de achternamen M t/m Z, in de middagdienst de
achternamen A t/m L. Wel aanmelden!
• Zondag 22 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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