Weekbrief 37, 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 29 november om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis
• Welkom en mededelingen
Solozang: Ps. 130 (OB): 3, 4
• Stil gebed, Votum en groet
Muziek: Sela: Gez. 118 Op U Mijn Heiland Blijf Ik Hopen
• 10 geboden
Solozang: Ps. 24: 2, 3
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• 1e Schriftlezing: Leviticus 18: 20-28, 2e Schriftlezing: Mattheüs 5: 27-32, HC zondag 41
• Muziek: Ps. 101: 1, 2, 5
• Verkondiging
Meditatief Orgelspel
Collectedoelen zondag 29 november
1e collecte, Christenen voor Israël
• Dankgebed en voorbeden
Toelichting op de collecten
2e collecte, Kerk
• Muziek: gez. 125: 1, 2, 3, 4
3e collecte, Verlichting
• Zegen
Liturgie zondagmiddag 29 november om 16.30 uur Ds. C.H. Buitink te Klaaswaal
• Luisterlied: Gezang 117:1
• Stil gebed, Votum en groet
Luisterlied: Gezang 124:1, 2 en 3
• Geloofsbelijdenis
Psalm 25:4
• Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing 2 Samuël 12:1-25
Psalm 85:3 (OB)
• Verkondiging
Psalm 51:5 (LvdK)
• Dankzegging en voorbede
Psalm 86:4 (LvdK)
• Zegen

Weer naar de kerk
•
•

Voor de zondagmorgen van 29 november kunnen de achternamen M t/m Z zich aanmelden.
Voor de zondagmiddag van 29 november kunnen de achternamen A t/m L zich aanmelden.

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/

Verspreiding kerstboekje
De Evangelisatiecommissie is bezig met het samenstellen van een boekje dat voor de
kerstdagen huis-aan-huis verspreid zal worden in Heinenoord en omgeving. Een boekje is een
kerstgroet van de kerken aan de inwoners van onze woonplaats.
Wij zijn op zoek naar mensen die willen helpen bij het bezorgen van het kerstboekje. In week 51
wordt het boekje verspreidt. Wilt u helpen om het kerstboekje rond te brengen in een aantal
straten van Heinenoord en omgeving? Dat zou heel fijn zijn. U kunt zich aanmelden als
bezorger via de intekenlijst in de hal van de kerk of bij Pauline Kranendonk en Truus Storm
(0186 603365)
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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!

Agenda
• Zondag 29 november in de morgendienst de achternamen M t/m Z, in de middagdienst de
achternamen A t/m L. Wel aanmelden!
• Donderdag 3 december Vrouwen rond de Bijbel in De Hofpoort
• Zondag 6 december 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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