Weekbrief 3, 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 24 januari om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis
• Welkom en mededelingen
Orgelspel: Ps. 62 (OB): 1, 4
• Stil gebed, Votum en groet
Muziek: Ps. 2: 1, 4
• 10 geboden
Orgelspel: Ps. 112: 1
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing: Johannes 3: 22-36
Muziek: “wie niet voor mij is” – Elly en Rikkert
• Verkondiging
Meditatief orgelspel
• Dankgebed en voorbeden
• Toelichting bij de collecten
Muziek: Gez. 168: 1, 2, 5, 6
• Zegen
Liturgie zondagmiddag 24 januari om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis
• Welkom en mededelingen
Orgelspel: Ps. 24: 2
• Stil gebed, votum en groet
Muziek: Ps. 65 (OB): 1, 2
• Apostolische Geloofsbelijdenis
Orgelspel: Ps. 82
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• 1e Schriftlezing: Psalm 15, 2e Schriftlezing: Mattheüs 5: 33-37
• HC zondag 43
Muziek: Psalm 15
• Verkondiging
Meditatief orgelspel
• Dankgebed en voorbeden, Toelichting op de collecten
• Muziek: Gez. 285: 1, 3
• Zegen

Collectedoelen 24 januari
1e collecte, Hospice Hoeksche Waard
2e collecte, Kerk
3e collecte, Kerk

Zingen in de kerk
Vanuit de PKN is ons geadviseerd te stoppen met zingen in de kerk. Na dit advies te hebben besproken
hebben wij ons beleid aangepast door het zanggroepje te verkleinen van maximaal 5 tot een zanggroepje
van 2 personen. Na de laatste persconferentie hebben wij de beslissing heroverwogen en zijn tot de
conclusie gekomen dat het verstandiger is helemaal te stoppen met zingen tot en met 7 februari.
Dit was voor ons een erg lastige beslissing, verschillende zaken lopen door elkaar heen, wat zijn de risico’s,
wat laten we zien aan de buitenwereld. We hopen en bidden dat we als gemeente steeds verbonden en
opgebouwd kunnen worden. Laten we ook de diensten en de voortgang van de gemeente en in onze
voorbeden gedenken.
Woensdagavondgebed
Nu de lockdown in intensiviteit toeneemt, willen we in de komende weken het woensdagavondgebed weer
hervatten. Dit zal voorlopig om de week plaatsvinden op de woensdag, om 19.00 uur, i.v.m. de te
verwachten avondklok. De eerste uitzending is aanstaande woensdag 27 januari. Ook nu bent u van harte
uitgenodigd om voorbeden door te geven, zodat we als gemeente op elkaar betrokken kunnen blijven. Ook
bent u van harte welkom om de Schriftlezing te verzorgen of een gedicht uit te spreken. Neem hiervoor
contact op met Ds. Agterhuis. U kunt het woensdagavondgebed volgen via kerkdienstgemist.nl en de
beeldverbinding.
Leesplan 40 dagentijd
Bestel het leesplan voor de 40 dagentijd “Niet van brood alleen”.
Hartelijke groet,
De kerkenraad
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