Weekbrief 13, 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 Goede vrijdag 2 april om 19.30 uur Ds. E. Agterhuis
1. Welkom en mededelingen
7.
2. Zang: Ps. 16: 1, 3
8.
3. Stil gebed, votum en groet
9.
4. Gedicht
10.
5. Zang: Gez. 183: 3, 4, 7
11.
6. Apostolische Geloofsbelijdenis
12.
13. Muziek: Gez. 46 HB '38 Als ik in gedachten sta

Muziek: Gez. 184: 1, 2, 5, 6
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
1e Schriftlezing: Exodus 12: 21-28
2e Schriftlezing: Johannes 19: 17-30
Zang: Ps. 51: 4, 5
Verkondiging
Collectedoelen Goede
Vrijdag
1e collecte, GZB, Heleen
van den Berg
2e collecte, Kerk

1 Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak,

5 Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem zijn God verlaten had,
'k weet dan, wat mij ook ontvall',
God mij nooit verlaten zal!

2 Hoe nog stervende zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: "Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet."

6 Hoor ik, hoe Hij riep: "Mij dorst!"
dan roep ik: "O Levensvorst,
Gij, Gij naamt de bitt're dronk,
die deez' aard verzoening schonk!"

3 Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
'k weet dan: "Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis."

7 Op zijn kreet: "Het is volbracht,"
antwoordt mijn aanbidding zacht:
"Jezus, ook voor mij verwierf
Gij verlossing, toen Gij stierft."

4 Zie ik, hoe genaad' ontving,
die met Hem aan 't kruishout hing,
'k bid, mij voelend Hem gelijk,
"Heer, gedenk mij in uw rijk!"

8 Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.

14. Lezing van het avondmaalsformulier
15. Zang terwijl de tafel bereid wordt:
Gez. 189: 2, 4
16. Viering Heilig Avondmaal

17.
18.
19.
20.

Muziek: O welt ich muß dich lassen (J.S. Bach)
Dankzegging
Zang: Ps. 22 (OB): 13, 16
Zegen

Liturgie zondagmorgen 4 april om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis
1. Welkom en mededelingen
10.
2. Zang: Ps. 118 (OB): (Orgel & zang): 11, 12
11.
3. Stil gebed
4. Votum en groet
12.
5. Zang: OTH 108 (Orgel & zang) daar juicht een
13.
toon
14.
6. Geloofsbelijdenis van Nicea
15.
7. Zang: Ps. 150 (muziekgroep)
16.
8. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
17.
9. Muzikaal intermezzo (muziekgroep)
18.

Schriftlezing: Johannes 20: 1-18
Zang: Joh. De Heer 854: 1, 2, 5 (Orgel & zang)
Geprezen zij God op Zijn heiligen troon
Verkondiging
Meditatief Orgelspel
Zang: Gez. 222 (muziekgroep)
Dankgebed en voorbeden
Toelichting op de collecte
Zang: OTH 129 (Muziekgroep) U zij de glorie
Zegen

Collectedoelen zondag
4 april
1e collecte, St. Dorcas
2e collecte, Kerk
3e collecte, Orgel
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Liturgie zondagmiddag 4 april om 16.30 uur paasviering zondagsschool
Klik op de onderstaande afbelding om de liturgie voor de zondagsschoolviering te downloaden.

https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2021/04/Paasliturgie-zondagsschool-4-04-2021.pdf

Zingen op Verzoek
Op 8 april uitzending "Zingen op Verzoek" met als thema "Via het kruis naar het Leven". Tot en met zaterdag
3 april kunt u bij Truus Storm en Jan Koster liederen opgeven.

Weer naar de kerk
Met ingang van 11 april wordt de middagdienst weer toegankelijk voor alle achternamen. In de
morgendienst blijft het systeem van aanmelden op achternaam gehandhaafd.

Goede Vrijdag en Pasen
Vrijdag 2 april is het Goede Vrijdag en viering Heilig Avondmaal. Zondag 4 april is het Pasen. De paasviering
van de zondagsschool om 16.30 uur is toegankelijk voor de kinderen en ouders, de inschrijving loopt via de
zondagsschool.

Avondmaal
Omdat de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag alleen maar toegankelijk is voor een deel van
de gemeente is er besloten om zondag 2 mei het Heilig Avondmaal ook te vieren.

Vespers
Zaterdag 3 april is er om 19.30 uur de 3e Vesper. Klik op de knop of de link hier
onder om de liturgie te downloaden.
https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2021/03/liturgieVespers-2021.pdf
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Aandacht voor elkaar tijdens Pasen
Wie de roep van gisteren heeft gehoord...
Wie de stilte van vandaag heeft begrepen...
Wil niet meer zwijgen over morgen!
HIJ LEEFT!
Omdat Pasen de belangrijkste feestdag is van alle christelijke
feestdagen zou je het liefst bij elkaar willen zijn
om dat te vieren. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u zich eenzaam
voelt in deze dagen en de samenkomsten mist. Om 'onze'
gemeenteleden toch een hart onder de riem te steken, hebben we
wederom dit jaar met Pasen kleine attenties laten bezorgen bij de
gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Namens de diaconie willen we iedereen bedanken die aan deze actie
heeft meegeholpen!

Agenda
• Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag viering Heilig Avondmaal om 19.30 uur.
• Zaterdag 3 april, Vesper om 19.30 uur.
• Zondag 4 april, Paasmorgen, iedereen kan zich inschrijven.
• Zondag 4 april, inschrijven voor paasviering zondagsschool (om 16.30 uur) loopt via de leiding van de
zondagsschool.
• Donderdag 8 april, Zingen op Verzoek.
• Zondag 11 april, voor de morgendienst kunnen de achternamen M t/m Z zich aanmelden, voor de
middagdienst kunnen alle achternamen zich aanmelden.
• Zondag 18 april, voor de morgendienst kunnen de achternamen A t/m L zich aanmelden, voor de
middagdienst kunnen alle achternamen zich aanmelden.

Hartelijke groet,
De kerkenraad
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