
Weekbrief 1, Hervormde Gemeente van Heinenoord  

 1/1 8 januari 2021 

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 10 januari om 10.00 uur Ds. W. Markus te Bergschenhoek 

• Aanvangslied: Psalm 84:1  OB 

• Psalm 42:7  (na votum, groet en aanvangstekst) 

• Psalm 130:2,3  (na lezing van de geboden) 

• Meditatief orgelspel na de Schriftlezing 

• Gezang 267:1,3 (na de preek) 

• Gezang 459:1,3,4,5 (slotlied) 
 
Bijbelgedeelte: Hebr. 9:1-15 
Tekst: Hebr. 9:12 

 
Liturgie zondagmiddag 10 januari om 16.30 uur Ds. J.J. Hagendijk te Willige Langerak 

• Afkondigingen    Aanvangslied Psalm 2:1 

• Bemoediging en groet   Zingen Psalm 2: 2 

• Gebed, Schriftlezing Marcus 1:1-13 Zingen Psalm 80: 1, 7 

• Preek Wat brengt je in beweging? 

• Orgelvers bij Psalm 91 (vers 5 en 6) 

• Geloofsbelijdenis  

• Dankgebed     Zingen Gezang 442: 1, 4  

• Zegen 
 

 
Nieuwsbrief Heleen van de Berg, GZB project in Libanon, collectedoel voor zondag 10 januari 
Onze gemeente is partnergemeente van het GZB-project van Heleen van den Berg in Libanon. Hieronder een 
bericht dat recent ontvangen is van Heleen. 
 
“Gisteren is eindelijk peuteropvang GROW, volledig verbouwd, weer open gegaan. De opening is een heel 
aantal keer uitgesteld door verschillende redenen en het voelde gek aan dat het deze keer niet werd afgezegd 
de dag van tevoren. Maar gelukkig gebeurde dat niet. 
Deze week zijn we slechts halve dagen open, zodat de kinderen en ook de begeleidsters kunnen wennen en 
ook de laatste renovatie kan afgerond worden. Men is hard bezig om nog deuren te plaatsen en dan moeten 
daar ook nog weer ramen in komen. Het is dus best frisjes. 
Maar we zijn enorm dankbaar voor de fijne start gisteren. De kinderen kwamen voor 2 uurtjes om te wennen, 
samen met hun ouders. Vandaag komen ze de hele ochtend en zonder hun ouders, dus dat zorgt vast voor  
meer tranen bij de kinderen. Maar het is prachtig om te zien dat we de band tijdens alle lockdowns en tijdens 
de afgelopen verbouwing konden vasthouden met zowel kinderen als ouders. 
Dank God dat GROW eindelijk open is en dat we een goede start hebben gemaakt. Bid met ons mee voor 
veiligheid, dat de verbouwing binnenkort afgerond kan worden en dat we met elkaar onze draai weer snel 
kunnen vinden.” 
 
Lees de nieuwsbrief van Heleen van den Berg op onze website.  
 
 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 

Collectedoelen 10 januari 
1e collecte, Zending GZB (Heleen v.d. Berg) 
2e collecte, Kerk 
3e collecte, Kerk 
 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2020/12/heleenvdbdec20.pdf

