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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 20 december om 10.00 uur Ds. J.J. Steketee te Biervliet/Zwijndrecht 

• Aanvangslied: ps 84,1.6(oude berijming) Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot 

• Stil gebed, Votum/Bemoediging, Groet 

• Thema: Gids naar het Licht 

• Zingen: gez 75,1.8 U kennen, uit en tot U leven 

• De wet van God: Jakobus 1,19-27 niet alleen hoorders, maar ook daders 

• Zingen: ps 130,2.3 Zoudt Gij indachtig wezen 

• Gebed 

• Schriftlezing: Johannes 1,1-18 

• Zingen: gez 328, 1.2.3 Here Jezus, om uw woord 

• Verkondiging 

• Zingen: gez 360,2.3 Sterk, ons wankelend vertrouwen 

• Dankgebed en voorbede 

• Collecten: mededelingen door diaken, collecten na de dienst 

• Slotlied: ps 27,1.4 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

• Zegen 
 
Liturgie zondagmiddag 20 december om 16.30 uur Ds. J.H. Reijm te Rotterdam-Hillegersberg 

• Afkondigingen, Meditatief orgelspel, Stil gebed 

• Bemoediging en groet    Lied: Gezang 117: 1, 3 

• Wetslezing     Zingen: Psalm 130: 1, 2, 3, 4 (LvK) 

• Gebed om de Heilige Geest   Zingen: Als alles duister is. (Sela) 

• Schriftlezing: Mattheüs 1: 18-25   

• Verkondiging met als thema: ‘(on)verwacht’  Zingen: Gezang 118: 1, 2 

• Dankgebed en voorbede 

• Aankondiging inzameling van de gaven  Zingen: Gezang 112: 1, 3, 4 

• Heenzending en zegen 
 
Nieuwe maatregelen 
Net zoals vele van u en anderen in ons land heeft de kerkenraad de ontwikkelingen en de toespraak van 
premier Rutte op de voet gevolgd. Een nieuwe lock-down is een feit en als kerk moeten we daar een weg in 
vinden. De kerkenraad heeft een aantal zaken afgewogen. Uiteraard eerst de regels vanuit onze regering, 
deze zijn voor de kerk niet veranderd. Daarna keken we naar het advies van de landelijke PKN, de PKN heeft 
geen duidelijk standpunt ingenomen en laat de beslissing over aan de kerkenraden, hoewel er gepleit wordt 
voor alleen online bijeenkomsten. Daarnaast heeft onze classispredikant Ds. A. van der Maas in een brief aan 
de kerkenraad helder gesteld dat het echt wenselijk is geen fysieke bijeenkomsten meer te hebben. Ook 
heeft Ds. Agterhuis een overleg gehad met onze burgemeester, vertegenwoordigers van de veiligheidsregio 
en andere predikanten van de Hoeksche Waard. Naast dit alles zien we ook een maatschappelijke 
ontwikkeling waarin de grondrechtelijke uitzonderingspositie voor kerken meer en meer onder druk komt te 
staan. 
 
De kerkenraad heeft hier dinsdagavond en woensdagavond (digitaal) over vergaderd, de besluitvorming was 
verre van eenvoudig. Enerzijds de sterke wens om, al is het met een klein groepje, toch samen te komen 
binnen de regels. Daarnaast de sterke maatschappelijke roep om fysieke contacten te minimaliseren. 
Uiteindelijk heeft de kerkenraad besloten om te stoppen met fysieke bijeenkomsten en alle activiteiten 
digitaal te doen.  
 

Collectedoelen zondag 20 december 
1e collecte, Bloemenfonds  

2e collecte, Kerk 
3e collecte, Stucwerk 
 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
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Concreet betekent dit voor onze gemeente: 
-De diensten zijn alleen nog maar te volgen via de beeldverbinding en kerkdienstgemist.nl. 
-De Hofpoort kan niet meer gebruikt worden voor kringen, clubs of andere bijeenkomsten. Begrafenissen 
zijn in overleg uitgezonderd. 
-De extra dienst op 25 december om 20.00 uur komt te vervallen. 
-Maximaal 5 gemeenteleden mogen voorzingen, zie daarvoor de volgende paragraaf. 
 
Wij begrijpen dat dit een ingrijpende beslissing is, dat is het ook voor onszelf. Maar wij mogen het 
vertrouwen hebben dat God onze Here ons vasthoudt, en ons door deze moeilijke tijden heen helpt!  
 
Zingen in de kerk 
Predikant, organisten en andere betrokkenen hebben afgelopen maandag overleg gehad over muziek in de 

kerkdienst. Een van de zaken was dat er erg veel verschil was in de invulling van de muziek/zang, de ene 

dienst was alleen met orgel en de andere had veel variatie in muziek. Daarnaast zijn er ook problemen met 

muziek gebruiken van YouTube.  

 

De komende tijd willen we meer eenheid in de diensten krijgen door een vaste verdeling van, orgelmuziek, 

muziek afspelen en voorzangers. Dit zal de komende weken vorm gegeven worden. 

 

De voorzang zal gedaan worden door maximaal 5 gemeenteleden die een deel van de liederen per dienst 

zullen gaan zingen. Wilt u ook meedoen als voorzanger geef u dan op bij Jan Koster of Misael Hofland. Er zal 

geprobeerd worden een verdeling van mannen en vrouwen te maken. U kunt Jan Koster bereiken via 

koster.jan@live.nl of 06 22389239. 

 

Collectes voor de komende weken 

De komende weken kunnen we helaas als gemeente niet samenkomen, maar de diensten worden wel online 

uitgezonden. U kunt de dienst zien via youtube en beluisteren via kerkdienstgemist. Ook collecteren zal op 

afstand moeten gebeuren. Iedere dienst is er een collectemoment, waarin u de gelegenheid heeft om via de 

GIVT-app snel en makkelijk een gift te geven. De GIVT-app is erg makkelijk in het gebruik en anoniem. In de 

app kunt u zien welke u de afgelopen weken heeft gegeven. Vele kerken 

maken er al gebruik van. Als u tijdens het collectemoment in de dienst met de 

GIVT-app een gift doet, heeft u meteen net als in de kerkdienst een gift 

gegeven en heeft u er verder geen omkijken meer naar. Als u vragen heeft 

over de GIVT-app, neem dan contact met de scriba en hij zal u doorverwijzen. 

Ook kunt u een gift overmaken per bank. Vermeld dan wel duidelijk voor 

welke collectedoel uw gift bestemd is. 

 

Uw gift voor de kerk naar: 

IBAN rekening: NL59 RABO 0373 721 854 

t.n.v.: CVK Hervormde Gemeente Heinenoord 

 

Uw gift voor de diaconie of de zending naar: 

IBAN rekening NL03 ABNA 0876 988 079 

t.n.v.: Diaconie Hervormde Gemeente Heinenoord 

Beschikt u niet over internet, geef dan uw collectegeld in een envelop. Dit kunnen natuurlijk gewoon 

collectebonnen zijn. U geeft met een briefje in deze envelop aan hoeveel geld er voor de diaconie is en 

hoeveel voor de kerk (CvK), hoeveel voor de kerk extra (uitgangscollecte) en hoeveel voor de zendingsbus. 

Als u een specifiek doel wilt ondersteunen, bijv. het project van Heleen van den Berg, kunt dat erbij 

vermelden. U kunt de envelop in de brievenbus bij de dominee of bij één van de kerkenraadsleden doen. U 

kunt ook contact opnemen met de scriba voor het dichtstbijzijnde adres. 

 

https://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/gebuik-van-de-givt-app/
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U kunt ook dit ook nalezen op onze website via:  

https://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/collecteren-vanuit-huis/ 

Heeft u na het lezen nog vragen? Neem dan contact op met de scriba of één van de kerkenraadsleden. Wij 

beantwoorden graag uw vragen.  

 

Collectes met kerst 

In de kerstnachtdienst die op 24 december om 21:00 uur begint is er één collecte bestemd voor de Hospice 

Hoeksche Waard. Tijdens de dienst kunt u waar u zich ook bevindt, geven met de GIVT-app via het eerste 

collectedoel in de app.  

Bij het terugluisteren van de kerkdienst via kerkdienstgemist of via youtube kunt u niet de GIVT-app 

gebruiken, maar kunt u alsnog een bijdrage geven via het bankrekening nummer van de diaconie 

NL03ABN087.69.88.079 met als omschrijving "Kerstnachtdienst Hospice". 

 

Op 25 december eerste kerstdag zal om 16:30 uur de zondagschool een eigen dienst houden met één 

collecte bestemd voor de rolstoelbus van Aelynn Fuite. Tijdens het live meekijken via youtube of 

meeluisteren van die dienst met kerkdienstgemist kunt u geven met de GIVT-app via het eerste collectedoel 

in de app. Bij het terugluisteren van de kerkdienst via kerkdienstgemist of via youtube op een later moment 

kunt u niet de GIVT-app gebruiken, maar kunt u alsnog een bijdrage geven via het bankrekening nummer van 

de diaconie NL03ABN087.69.88.079 met als omschrijving "Rolstoelbus Aelynn Fuite". 

 

Wijziging inleverdatum artikelen voedselbankactie 

Wij willen jullie allereerst hartelijk bedanken voor de geweldige opbrengst van 

de voedselbankactie! Juist nu met deze zwaardere maatregelen heeft de 

voedselbank deze ‘extraatjes’ hard nodig om de mensen die het minder breed 

hebben toch nog een “warme kerst” aan te bieden, dat word enorm 

gewaardeerd. 

Om zo veel mogelijk contact-momenten te vermijden komt de inleverdatum 
van zondag 20 december 2020 te vervallen. Mede doordat de komende 
periode de diensten online vieringen worden en wij willen voorkomen dat we 
onverhoopt toch drukte gaan creëren. 
 
Graag willen wij jullie een (laatste) inleverdatum aanbieden: Zaterdag 19 
december van 11:00 uur t/m 12:00 uur bij de ingang van de Hofpoort. Menno van Drielen zal daar uw 
artikelen in ontvangst nemen. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, probeert u dan tijdig contact op te 
nemen met Menno van Drielen om de mogelijkheden te bespreken. (Tel: 0186 602321) 
Begroting diaconie 

De begroting van de diaconie voor 2021 ligt tot en met maandag 28 december ter inzage bij de 

penningmeester van de diaconie Menno van Drielen. U kunt een afspraak maken via telnr 0186 602321. 

 

Bijbelleesrooster 

Dorcas heeft het bijbelleesboekje ‘Leven naar Gods wil’ uitgebracht. In het boekje wordt in 28 dagen 

stilgestaan bij de thema’s danken, doen, dienen en delen. Deze thema’s passen bij het werk van Dorcas. De 

overdenkingen die bij elke dag horen zijn geschreven door verschillende mensen die betrokken zijn bij het 

werk van Dorcas in binnen- en buitenland. U kunt het boekje downloaden via 

https://dorcas.nl/bijbelleesboekje en daar kunt u ook een exemplaar bestellen. Mocht u geen internet 

hebben en toch het boekje willen hebben, neem dan contact op met de diaconie. 

 

 

1e levering aan de voedselbank 

https://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/collecteren-vanuit-huis/
https://dorcas.nl/bijbelleesboekje
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Evangelisatie commissie 

Deze kleurplaat, die achterop het boekje staat mag je inleveren bij Truus Storm, Heyne van Althenastraat 38. 

Je tekening wordt op de winkelruit opgehangen, zodat alle mensen het zien.       

Afgelopen week is er, door de evangelisatie commissie van beide kerken van Heinenoord, een kerstboekje 

huis aan huis verspreid. Het kan zijn , dat u door de sticker (nee,nee) of (nee, ja) op uw brievenbus,  u geen 

boekjein de bus heeft ontvangen. Wilt u alsnog een boekje ontvangen, kunt u dit melden bij Truus Storm, 

telefoon 0186 603365. Bij enkele winkels in het dorp, willen wij ook enkele boekjes neerleggen om mee te 

nemen.  

 

Agenda 

• Diensten van zondag 20 december alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl en de beeldverbinding. 

• Dienst op 24 december kerstavond 21.00 uur, alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl en de 

beeldverbinding. 

• Diensten op 25 december, kerstviering om 10.00 en om 16.30 uur kerstviering zondagsschool. Alleen 

te volgen via kerkdienstgemist.nl en de beeldverbinding. 

• De dienst op 25 december om 20.00 uur komt te vervallen. 

 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 

 

 

 

 

 

Klik op deze kleurplaat om hem in het groot te downloaden 

https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/12/kleurplaat.pdf
https://kerkdienstgemist.nl/stations/700#.WThmibhcpKY
https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/12/kleurplaat.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCKmzuwIO8oNctIaGEqwh1DA
https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/12/kleurplaat.pdf
https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/12/kleurplaat.pdf

