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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 zondagmiddag 14 februari om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis 

• Welkom en mededelingen   Orgelspel: Ps. 9 (OB): 1, 11 

• Stil gebed, votum en groet   Muziek: Gez. 299: 1, 2, 10  

• 10 geboden     Orgelspel: Ps. 45: 1, 3 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• Schriftlezing: Johannes 4: 24-47  Muziek: Psalm 34  

• Verkondiging     Meditatief orgelspel 

• Dankgebed en voorbeden   Muziek: Gez. 300: 1, 4, 6 Eens als de bazuinen klinken  

• Zegen 
 

Liturgie zondagmiddag 14 februari om 16.30 uur Ds. F.J. van Harten te Scheveningen 

• Samenzang: Psalm 147:2 (NB), Stil Gebed 

• ‘Onze Hulp’ en christelijke groet  Orgelspel: Psalm 36: 2 en 3 (NB) 

• Geloofsbelijdenis, Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

• Schriftlezing: Sefanja 3: 14 – 20 Mattheüs 26: 57 - 68 

• Orgelspel: Psalm 65: 1 en 2 (OB) 

• Prediking     Samenzang: Jezus' liefde voor mij 

• Dankgebed, Voorbede en Stil Gebed  Samenzang: Nederland Zingt: Toon Mijn liefde  

• Zegen en Inkeer. 
 

Moment van gebed 

Woensdag 17 februari is er weer moment van gebed door om 19.00 uur, te volgen via de beeldverbinding en 

kerkdienstgemist.nl. Voorbeden kunt u doorgeven aan Ds. E. Agterhuis. 

Bedankt  
Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze vader, schoonvader, opa en 
overgrootvader Leen de Ronde. Het was fijn en bijzonder om te mogen ervaren hoe de gemeenteleden van 
Heinenoord om ons heen hebben gestaan en nog staan, in deze tijd van rouw en verdriet om het gemis van 
onze lieve vader en opa! Familie De Ronde. 
 
Paasgroetactie 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit 

jaar weer een Paasgroet aan Nederlandse gevangenen. De kaarten worden 

ontworpen door gedetineerden. Ook wij doen als gemeente weer mee aan 

deze Paasgroetactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze 

kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al 

weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit 

dat er aan hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de 

kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.  

De actie gaat dit jaar anders dan anders i.v.m. alle maatregelen. Op de website van onze kerk vind u 

uitgebreide informatie over hoe de actie in zijn werk gaat en u kunt meedoen. Klik op de foto of de link 

hieronder: 

https://www.kerkheinenoord.nl/uncategorized/paasgroetenactie/ 

 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 

Collectedoelen zondag 14 februari 
1e collecte, Zending EZB Brazilië 
2e collecte, Kerk 
3e collecte, PKN catechese en 

educatie 
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