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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 31 januari om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis 

• Welkom en mededelingen   Orgelspel: Ps. 138: 1, 4 

• Stil gebed, Votum en groet    Muziek: Gez. 170: 1, 6 NL zingt  

• 10 geboden     Orgelspel: Ps. 19 (OB): 5 

• Schriftlezing: Johannes 4: 1-30   Muziek: Joh. De Heer 132 'Heer ik hoor van rijke 
zegen'  

• Verkondiging     Meditatief orgelspel 

• Dankgebed en voorbeden   Toelichting bij de collecten 

• Muziek: Gez. 75: 1, 5 NL zingt  

• Zegen 
 
 
Liturgie zondagmiddag 31 januari om 16.30 uur Ds. J. Tadema te Nijkerk 

• Ps.103:7 

• Ps.146:3(OB) 

• Ps.146:8(OB) 

• Ps.84:4 

• Gez.304:2 

• Lied opwekking:124:"Ik bouw op U" 

• Schriftlezing: Richteren 6 
 
 
Zingen op verzoek 

U kunt tot zaterdag 6 februari nog liederen opgeven bij Truus Storm of Jan Koster voor de 
uitzending van 11 februari. Deze uitzending van zingen op verzoek begint om 19.30 uur i.p.v.  
20.00 uur in verband met de invoering van de avondklok. 
 
 
Leesplan 40 dagentijd 
Bestel het leesplan voor de 40 dagentijd “Niet van brood alleen”. 
 
 
  

Collectedoelen zondag 31 januari 
1e collecte, Kerk n Actie, Werelddiaconaat 
2e collecte, Kerk 
3e collecte, Kerk 
 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
https://view.e.bijbelgenootschap.nl/?qs=c2630037583e5d7eb75e2840fd3cd2c5c2a7efe981c3a33ae7c6d9f0515e5e47da11a868ce3827de8362acf720204c1a72283e46083728efe458f6fb6ff987a91f9c34a348df6171432479a9b4825a6f995e2f03b4334f2f
https://view.e.bijbelgenootschap.nl/?qs=c2630037583e5d7eb75e2840fd3cd2c5c2a7efe981c3a33ae7c6d9f0515e5e47da11a868ce3827de8362acf720204c1a72283e46083728efe458f6fb6ff987a91f9c34a348df6171432479a9b4825a6f995e2f03b4334f2f
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Omzien naar elkaar  
Zoals u weet zijn er de afgelopen weken door de overheid weer extra maatregelen genomen rondom het 
Coronavirus. Deze beslissingen zijn nodig om het aantal besmettingen zoveel mogelijk te beperken. Voor de 
overheid zal dit ook geen makkelijke beslissing zijn geweest.  
We kunnen ons voorstellen dat ook u dit niet altijd makkelijk vindt en behoefte heeft aan een gesprek. Of 
misschien weet u iemand in uw nabije omgeving die aandacht nodig heeft. Laat het dan alstublieft uw 
wijkouderling weten. Wij zijn ervoor om u of iemand in uw omgeving te helpen waar we kunnen. Dit kan een 
bezoek aan huis zijn, tenslotte mag je nog met 1 persoon op bezoek komen, een telefoongesprek of in welke 
vorm dan ook.  
 
De stap nemen om hier gebruik van te maken is misschien groot, maar dit staat niet in verhouding met de 

verlichting die het u kan geven. Kortom, weet dat ook wij er voor u zijn. Wij roepen u op om contact op te 

nemen met de wijkouderling of predikant, uiteraard kunt u ook doorgeven als u weet dat er ergens hulp 

nodig is. 

Ds. E. Agterhuis   tel. 683436 

A.K.S. van Nieuwenhuijzen tel. 603497 

G. Wolfswinkel   tel. 843609 

A. Verhoef   tel. 06-22795727 

D. Reedijk   tel. 06-43738200 (ook voor zaken rondom jeugdwerk) 

N.A.H. van Pelt   tel. 601045 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 


