Weekbrief 7, 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 21 februari om 10.00 uur Ds. A. Christ te Katwijk aan Zee
• Welkom
Psalm 92 vers 1, 2 en 3
• Stil gebed, Votum & Groet
Psalm 84 vers 1 en 4
• Wet des HEEREN
Psalm 32 vers 1, 3 en 6
• Gebed
• Schriftlezing Johannes 12 vers 1 – 11
Gezang 305 vers 1 en 2
• Verkondiging
Gezang 257
• Dankgebed en voorbede
• Psalm 150 vers 1 en 2
• Zegen

Collectedoelen zondag 21
februari
1e collecte, Kerktelefoon
2e collecte, Kerk
3e collecte, Orgel

Liturgie zondagmiddag 21 februari om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis
• Welkom en mededelingen
Orgelspel: Ps. 121: 1, 2
• Stil gebed, votum en groet
Muziek: Gez. 427: 1, 2
• Apostolische Geloofsbelijdenis
Orgelspel: Ps. 104 (OB): 17
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• 1e Schriftlezing: Mattheüs 7: 7-12
2e Schriftlezing: Kolossenzen 4: 1-6
• Heidelbergse Catechismus zondag 45
Muziek: Psalm 25
• Verkondiging
Meditatief orgelspel
• Dankgebed en voorbeden
Muziek: Gez. 452: 1, 3
• Zegen
Doopdienst
In de morgendienst van zondag 21 maart zal de Heilige Doop worden bediend aan Rover Vogel zoon van
Machiel en Romée Vogel. Wilt u ook uw kind laten dopen in deze dienst neem dan contact op met Ds.
Agterhuis.
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
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