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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 28 februari om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis 

• Welkom en mededelingen    Orgelspel: Ps. 23: 1, 2 

• Stil gebed, votum en groet   Muziek: Ps. 36: 2 (Oude Berijming)  

• 10 geboden     Orgelspel: Ps. 35: 3, 10 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest  

• Schriftlezing: Johannes 6: 48-71  Muziek: Sela: samen eten wij Samen eten wij  

• Verkondiging     Orgelspel: Gez. 76: 1, 2 

• Dankgebed en voorbeden   Toelichting op de collecten 

• Muziek: Gez. 176     Zegen 
 
 
Liturgie zondagmiddag 28 februari om 16.30 uur Ds. E. Agterhuis 

• Welkom en mededelingen    Orgelspel: Ps. 106: 1, 2 

• Stil gebed, votum en groet    Muziek: Gez. 455  

• Geloofsbelijdenis van Nicea    Orgelspel: Ps. 89 (OB): 12, 19 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest  Schriftlezing: Psalm 103 

• Heidelbergse Catechismus zondag 46   Muziek: Ps. 103  

• Verkondiging      Meditatief orgelspel 

• Dankgebed en voorbeden    Toelichting op de collecten 

• Muziek: Gez. 463      Zegen 

 

Weer naar de kerk 
Het is alweer een tijd gleden dat we dit kopje hebben kunnen plaatsen in de weekbrief. De PKN heeft de 
adviezen rondom het bezoeken van de kerkdienst en het zingen aangepast. De kerkenraad ziet weer ruimte 
om binnen deze adviezen met 30 mensen en 2 zangers/zangeressen (geplaatst in het koor van de kerk) 
samen te komen, dit zal zondag 7 maart ingaan. U kunt zich weer inschrijven voor de morgen- of 
middagdienst afhankelijk van de beginletter van uw achternaam. Dit zal gaan op de manier die we gewend 
waren van voor de lockdown. U ontvangt na het weekend een bericht met de mogelijkheden voor 
inschrijving. Wilt u ook meezingen dan kunt u dit aangeven bij Ds. Agterhuis. Wij zien ernaar uit om u weer 
te ontmoeten in ons kerkgebouw! 
 
Zingen op Verzoek 
Komende 11 maart D.V. is er weer een uitzending van Zingen op Verzoek. Heeft u een verzoeknummer of 
wilt u iemand verrassen met een mooi lied, dan kunt u of jij t/m zaterdag 6 maart dit melden bij Jan Koster 
koster.jan@live.nl 06 22389239 of Truus Storm truusstorm58@gmail.com of 0186 603365 Wij hopen weer 
een mooie uitzending te kunnen maken. 
 
Kledingactie 
Ook dit jaar houden de gezamenlijke diaconieën met Biddag een inzamelingsactie voor Roemenië. Wij willen 
u daarom graag oproepen om goede, bruikbare en voor uzelf afgedankte kleding op Biddag te brengen ten 
behoeve van de Stichting Hands of Mercy. Ditmaal kunt u de kleding brengen naar de Gereformeerde kerk. 
Goed om te weten: naast kleding kunt u ook schoenen en speelgoed brengen. De ingezamelde spullen zullen 
door deze stichting in Roemenië worden afgeleverd en worden verdeeld onder de armste mensen in de 
omgeving. De kleding, schoenen en het speelgoed kunnen op woensdag 10 maart van 18:30 tot 19:15 uur bij 
de Gereformeerde Kerk, Oranjestraat 3, gebracht worden. 
  

Collectedoelen zondag 28 februari 
1e collecte, Kerk in Actie Zending 
2e collecte, Kerk 
3e collecte, Kerk 

 
 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
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Vertel het maar thuis! 
Vertel het Maar, de methode, die de zondagschool volgt heeft Vertel het maar Thuis! 
Ook in de komende periode blijven zij het materiaal gratis beschikbaar stellen voor iedereen die er gebruik 

van maakt!  

Het enige dat nodig is, is een gratis account dat u hier kunt aanmaken. U kunt dan met uw kind, kinderen het 

Paasproject “Jezus gaat ons voor” thuis volgen.  Dit staat er voor de komende zondag op het programma:  

 

Jezus, het licht voor de wereld 

Kinderen weten goed dat ze uit moeten kijken. Het 

verkeer op weg naar school kan gevaarlijk zijn. Je kunt 

uitglijden (sneeuw en ijs) of struikelen (rommel, 

paaltje) als je niet goed oplet. Maar kinderen moeten 

ook uitkijken hoe ze leven, dat ze de goede 

beslissingen nemen: Scheld ik die ander uit of kom ik 

juist voor hem op? Doe ik mee aan wat verkeerd is of 

ga ik weg? 

Kinderen moeten hun weg zoeken in het dagelijks 

leven. Grote mensen ook. Ze kunnen elkaar daarbij 

helpen, maar eigenlijk is er maar één die ons de weg 

kan wijzen. Dat is Jezus. Hij zegt: Ik ben het licht voor 

de wereld. Ik help je om de goede weg, dichtbij God 

te vinden. 

Er is een filmpje te zien als inleiding op het 

Bijbelverhaal. De verhalen en verwerkingen en 

kleurplaat kunt u downloaden en uitprinten. Tevens 

zijn er liedjes bij het thema te horen. Van harte bij u 

aanbevolen,  

Truus Storm. 

 

 

 

Agenda 

• Zondag 7 maart in de morgendienst de achternamen A t/m L, in de middagdienst de  

achternamen M t/m Z. Wel aanmelden!  

• Woensdag 10 maart, biddag voor gewas en arbeid. Alle achternamen kunnen zich aanmelden. 

• Donderdag 11 maart Zingen op verzoek. Alleen digitaal. 

• Zondag 14 maart in de morgendienst de achternamen M t/m Z, in de middagdienst de  

achternamen A t/m L. Wel aanmelden! 

 

 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 

https://vertelhetmaar.nl/vertel-het-maar-thuis/

