Weekbrief 18, 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 9 mei om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis
1. Welkom en mededelingen
8.
2. Zang: Ps. 89 (OB): 7, 8
9.
3. Stil gebed, votum en groet
10.
4. Zang: Gez. 414: 1, 2
11.
5. 10 geboden
12.
6. Muziek: Gez. 420 Ik hoor trompetten klinken
13.
7. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
14.

Schriftlezing: Romeinen 13
Zang: Ps. 78: 14, 25
Collectedoelen zondag 9 mei
1e collecte, World Servants
Verkondiging
2e collecte, Kerk
Zang: Ps. 72: 1, 4
3e collecte, Evangelisatiewerk
Dankgebed en voorbeden
Toelichting op de collecten
Muziek: Gez. 416 Gelukkig is het land

Liturgie zondagmiddag 9 mei om 16.30 uur Ds. A.P. Pors te Nieuw-Beijerland
1. Voorzang: psalm 84: 1
5. Lied 429: 1 en 3
2. Openingslied: Heer wijs mij Uw weg
6. Psalm 103: 2 en 7 oude berijming
3. Na de geloofsbelijdenis: Psalm 27: 1
7. Psalm 89: 1 en 7 oude berijming
4. Schriftlezing: Ruth 1: 1-17
Aanmelden
Danny Reedijk zal de aanmeldingen verwerken voor de diensten op 13, 16 en 23 mei, Jaap Hensen is deze
periode afwezig. De aanmeldingen via de website en het emailadres
(aanmeldenkerkheinenoord@gmail.com) zullen door Danny Reedijk op de gebruikelijke
manier verwerkt worden. Wanneer u zich telefonisch wilt aanmelden gebruik dan
telefoonnummer 06 10405050.
Vergeet u zich niet aan te melden voor de diensten!
Website
Na een storing van een paar dagen functioneert de website weer, excuses voor het ongemak.
Pinksterduif SPEURTOCHT – WANDELING (22 mei)
Op de zaterdag vóór Pinksteren organiseren we een gemeente activiteit. Deze activiteit heeft de vorm van
een leuke wandel-/puzzeltocht door een klein deel van ons dorp Heinenoord.
Deze wandel- / puzzeltocht is geschikt voor iedereen: jong en oud (ere) mag meedoen. We
zoeken tijdens de wandeling allerlei soorten “duiven”. Iedere duif heeft een letter. Deze
letters vormen samen in de juiste volgorde een zin.
Wie van jullie heeft alle duiven gespot? Kijk op de website voor meer informatie!
Agenda
• Zondag 9 mei, voor de morgendienst kunnen de achternamen M t/m Z zich aanmelden, voor de
middagdienst kunnen alle achternamen zich aanmelden.
• Woensdag 12 mei om 19.00 uur, Woensdagavondgebed.
• Hemelvaartsdag donderdag 13 mei om 9.00 uur, alle achternamen kunnen zich aanmelden.
• Zondag 16 mei, voor de morgendienst kunnen de achternamen A t/m L zich aanmelden, voor de
middagdienst kunnen alle achternamen zich aanmelden.
• Zaterdag 22 mei, speurtocht – wandeling Pinksterduif
Hartelijke groet,
De kerkenraad
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