Weekbrief 5, 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).
Zondagmorgen 7 februari om 10.00 uur Ds E. Bijl en Ds. E. Agterhuis gezamenlijke kinderdienst in de
Petrakerk
Deze dienst is te volgen via de beeldverbinding van de Gereformeerde kerk (klik op de afbeelding). Of zoek
de Gereformeerde kerk Heinenoord op kerkdienstgemist.nl.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/961-Geref-Kerk-Heinenoord/events/event/15226467-202102071000
Liturgie zondagmiddag 7 februari om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis
• Welkom en mededelingen
Orgelspel: Ps. 143: 1, 8
• Stil gebed, votum en groet
Muziek: Gez. 428: 1, 2
• Apostolische Geloofsbelijdenis
Orgelspel: Ps. 81: 1, 9
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• 1e Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1-15, 2e Schriftlezing: Romeinen 7: 7-13
• Heidelbergse Catechismus zondag 44
Muziek: Gez. 439: 1, 2, 3
• Verkondiging
Meditatief orgelspel
• Dankgebed en voorbeden
Muziek: Ps. 21 (OB) 1, 4, 13
• Zegen
Collectes zondag 7 februari
De gezamenlijke morgendienst op zondag 7 februari vindt plaats in de Petra kerk. De volgorde van de
collectedoelen in de GIVT-app is daarom zoals in de Gereformeerde kerk in de dienst gebruikelijk is:
1. De eerste collecte is voor de beide kerken
2. De tweede collecte is voor Diaconie Werelddiaconaat.
3. De derde collecte is voor het plaatselijk evangelisatiewerk.
In de middagdienst is de eerste collecte in de GIVT-app voor:
1. De eerste collecte is voor Diaconie Werelddiaconaat.
2. De tweede collecte is voor de kerk.
3. De derde collecte is voor de kerk.
Aan de collectedoelen kunt u ook geven door een bankoverschrijving, zie de Info blz 3 voor het
rekeningnummer. Voor een bijdrage aan de zending maakt u een bankoverschrijving onder vermelding van
'Zendingscollecte' of 'Zendingsbus'.
Zingen op verzoek
De uitzending van zingen op verzoek begint donderdag 11 februari om 19.30 uur i.v.m. de avondklok. Te
volgen via kerkdienstgemist.nl.
Hartelijke groet,
De kerkenraad
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