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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 14 maart om 10.00 uur Ds. E.J. Prins te Daarle 

• Welkom en mededelingen   Zingen: Ps. 103:3, 4 – Hij is een God van liefde en genade  

• Stil gebed + Votum en groet  Muziek: Gezang 463:1, 2, 5 – O Heer die onze Vader zijt 

• Lezing van het gebod   Zingen: Ps. 17:3, 4 OB – Ik zet mijn treden in Uw spoor 

• Gebed om de opening van het Woord en de Verlichting met de Heilige Geest 

• Schriftlezing: 1 Koningen 19:19-21; Lukas 9:57-62 (HSV) 

• Zingen: Psalm 86:4, 5 – Leer mij naar Uw wil te hand’len 

• Prediking    Meditatief orgelspel 

• Dankgebed en voorbeden 

• Afkondiging collecte   Muziek: Gezang 442:1, 2, 4 – Jezus, ga ons voor 

• Zegen 
 
 
Liturgie zondagmiddag 14 maart om 16.30 uur Ds. P.J. Stam te Katwijk 

• Welkom en mededelingen  Intr. Gez. 187: 1 en 2  

• Stil Gebed, Votum en Groet  Psalm 136: 1 

• Belijdenis Heidelberger Catechismus vr. en antw. 37 

• Psalm 136: 11 en 13 

• Gebed om de opening van het Woord en het licht van de Heilige Geest 

• Schriftlezing: Johannes 18: 1 t/m 12 Psalm 86: 1 en 7 

• Preek met thema: 'Lout're goedheid, liefdekoorden ...' Tekst: vers 12    'En zij bonden Hem ...' 
o Waarom geboeid? 
o Waarmee geboeid? 
o Waartoe geboeid? 

• Muziek: Ned. Zingt: Het kostbare Kruis  

• Dankgebed    Psalm 140: 6 en 7 (Oude Berijming) 

• Zegen 
 
 
 
Weer naar de kerk 
Wij zijn erg blij en dankbaar om te zien dat velen van ons de weg naar de kerk weer gevonden hebben! Het 
doet ons allemaal goed om weer samen te komen. Maar wanneer er meer dan 30 aanmeldingen zijn zal niet 
iedereen die zich aangemeld heeft de dienst kunnen bezoeken. Er wordt geprobeerd zo eerlijk mogelijk de 
plaatsen te verdelen. We hopen dan ook op uw begrip bij de keuzes die soms gemaakt moeten worden.  
 
Zoals u gemerkt hebt is er ook invulling gegeven aan het zingen in de diensten. Maximaal twee 
gemeenteleden zingen en moeten onderling 3 meter afstand houden, en 5 meter afstand houden t.o.v. de 
gemeente of ‘de loop’. De opstelling in het koor is dan ook zorgvuldig gekozen binnen de PKN richtlijnen 
voor zingen in de kerk. Een tweede camera zorgt ervoor dat er thuis meegekeken kan worden maar vanuit 
de kerk zelf zijn de zangers niet goed zichtbaar. Daarnaast is het lastig het geluid goed af te stellen voor 
zowel de luisteraars thuis als in de kerkzaal. Elke wijziging in de afstelling heeft gevolgen voor thuis of in de 
kerkzaal, we proberen elke week de zaken iets te verbeteren maar dit lukt niet in één keer.  
 
  

Collectedoelen zondag 14 maart 
1e collecte, Biddagcollecte Diaconie 
2e collecte, Biddagcollecte Kerk 
3e collecte, Kerk 
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Voor komende zondag, 14 maart, zijn de achternamen M t/m Z in de morgendienst welkom en de 
achternamen A t/m L in de middagdienst.  
 

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden voor de kerkdiensten, wel uiterlijk tot zaterdag 18.00 uur 

voor de betreffende zondag: 

1. Via het formulier op de website, klik hier. 

2. Een e-mail sturen naar: aanmeldenkerkheinenoord@gmail.com  

3. Telefonisch bij Jaap Hensen 06-22457286 

 

 

Oppas 

In de morgendiensten is er weer oppas mogelijk, u moet dit aangeven bij het aanmelden. Uw kind kan bij de 

linker deur worden binnengebracht, maximaal 1 ouder mag even mee naar binnen. 

 

Bericht van de zondagsschool 

We starten op zondag 14 maart om 10.00 uur. Het zal op dezelfde manier blijven als dat het was toen we er 

in december mee moesten stoppen. Hieronder staat nog even alles duidelijk op een rijtje: 

• We gaan naar de kerk op alfabet, maar alle kinderen zijn natuurlijk welkom bij de zondagsschool 

tijdens de ochtenddienst. 

• Komende tijd starten de kinderen niet in de kerk en eindigen ook niet in de kerk. Dus de kinderen 

zijn tijdens de gehele kerkdienst bij de zondagsschool 

• Voor de zondagsschool gebruiken we de linker deur van de Hofpoort, dit om het lopen in de gangen 

te voorkomen. Het is dus de bedoeling dat je als ouder de kinderen bij linker deur afgeeft, daar staat 

de leiding van de zondagsschool om de kinderen op te vangen en daarna loop je via buiten terug en 

ga je door de rechterdoor naar binnen om naar de kerk te gaan.  

• Na afloop van de kerkdienst kunnen jullie, via buiten, de kinderen weer ophalen bij de linker deur. 

Als ouder wacht je dus buiten en de leiding stuurt de kinderen vanzelf naar buiten.  

• De eerste zondag van de maand zal er geen zondagsschool zijn en zitten de kinderen in de kerk. 

 

Vrijdagavond club 

De vrijdagavondclubs zijn ook weer van start gegaan met inachtneming van de regels die gelden op de basis 

of middelbare school. 

 

Hofpoort 

Helaas kunnen we De Hofpoort nog niet gebruiken voor onze vergaderingen of Bijbelkringen. 

 

 

 

Agenda 

• Vrijdag 12 maart, inleveren kopij Info. 

• Zondag 14 maart, inschrijven morgendienst de voorletters M t/m Z, middagdienst A t/m L. 

• Zondag 21 maart, inschrijven morgendienst de voorletters A t/m L, middagdienst M t/m Z. 

 

 

 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 
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