Weekbrief 9, 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 7 maart om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis
• Welkom en mededelingen,
Zang: Ps. 84 (OB): 1, 4
• Stil gebed, votum en groet
Zang: Gez. 173: 1, 2
• 10 geboden
Zang: Ps. 62: 6, 7
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment
• Muziek: OTH 425: 1, 3 (Als ik m'n ogen sluit)
1. Als ik m’n ogen sluit
en denk aan Golgotha,
dan lijkt het net of ik
daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis,
zie wat de mensen doen,
dat Jezus sterven moet,
want dat gebeurde toen.

•

Schriftlezing: Johannes 7: 1-30

2. Ik hoor opnieuw zijn stem
die roept: ‘Het is volbracht’.
En daarna wordt het stil,
’t is donker als de nacht.
Toen stierf Hij aan het kruis,
toen was de pijn voorbij.
O, ik weet meer dan ooit
dat Hij dit deed voor mij.

Zang: Gez. 221 (HB '38): 1, 5 schoonste Heer Jezus

1 Schoonste Heer Jezus,
Heer aller sferen,
Zoon van God, Maria's Zoon,
U wil 'k beminnen,
U wil ik eren,
Gij mijner ziele vreugd en kroon.

•
•
•

3. Ik doe m’n ogen dicht
en vouw m’n handen stil.
Ik bid met heel mijn hart,
wat ik Hem zeggen wil:
Heer, aan dat houten kruis,
droeg U de straf voor mij.
Ik had nog nooit een Vriend
die zoveel hield van mij.

5 Hemelse schoonheid,
schoonheid der aarde
vinden w' in uw schoonheid weer;
mij is geen waarde
hoger op aarde,
dan Gij alleen, mijn schoonste Heer!

Verkondiging
Dankgebed en voorbeden
Muziek: Gez. 178: 1, 6, 8, 10

Zang: Ps. 146: 2, 3
Toelichting op de collecten
Zegen

Liturgie zondagmiddag 7 maart om 16.30 uur Ds. A.B. van Campen te Hazerswoude
• Gezang 182:1 LvdK
• Gezang 182:2,6 LvdK
• Luisterlied: Eén naam is onze hope (Nederland Zingt)
• Psalm 69:1,4 OB
• Luisterlied: Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Sela)
• Gezang 192:1,6 LvdK
• Schriftlezing: Lukas 23:33-43
• Zegen

Collectedoelen zondag 7 maart
1e collecte, Nes Amin
2e collecte, Kerk
3e collecte, Stucwerk

Liturgie woensdag 10 maart Biddag voor gewas en arbeid om 19.30 uur Ds. E. Agterhuis
• Welkom en mededelingen
Zang: Ps. 65: 1, 2
Collectedoelen Biddag 10 maart
• Stil gebed, votum en groet
Zang: Ps. 43: 3, 4
1e collecte, Biddagcollecte Diaconie
• Geloofsbelijdenis van Nicea
Zang: Gez. 444: 1, 3
2e collecte, Biddagcollecte Kerk
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• 1e Schriftlezing: Prediker 3: 1-14
2e Schriftlezing: Psalm 126
• Muziek: Ps. 126 (OB): 1, 3
Verkondiging
• Muziek: Gez. 448: 1, 2, 4
Dankgebed en voorbeden
• Toelichting op de collecten
• Zang: Gez. 470: 1, 2
Zegen
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Weer naar de kerk
Het aanmeldingssysteem draait weer volop, voor komende zondag zijn de achternamen A t/m L in de
morgendienst welkom en de achternamen M t/m Z in de middagdienst. Verder kan iedereen zich aanmelden
voor de Biddagdienst. Nog even op een rij:
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
Vergeet u zich niet aan te melden!

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.

Agenda
• Zondag 7 maart, inschrijven morgendienst de voorletters A t/m L, middagdienst M t/m Z.
• Woensdag 10 maart Biddag, inschrijven allen achternamen.
• Donderdag 11 maart Zingen op verzoek.
• Zondag 14 maart, inschrijven morgendienst de voorletters M t/m Z, middagdienst A t/m L.

Hartelijke groet,
De kerkenraad
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