Weekbrief 19, 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 16 mei om 10.00 uur Ds. J.W.J. Guis te Poeldijk
• Wetslezing uit Exodus 20 + samenvatting.
• Schriftlezingen Psalm 110 en Hebreeën 7:13-28 kerntekst Hebr. 7:25
•
•
•
•
•
•

Psalm 72:6 zingen (voorzang)
Psalm 72:7 zingen (na votum en groet)
God enkel licht; luisterlied van Nederland Zingt (na de wet)
Psalm 110:1,4 oude berijming zingen (voor de preek)
Ik wil zingen van mijn heiland; luisterlied van Nederland zingt (na de preek)
Gezang 453:2,4 zingen (voor de zegen)

Collectedoelen zondag 16 mei
1e collecte, St. Twarne
2e collecte, Kerk
3e collecte, Stucwerk

Liturgie zondagmiddag 16 mei om 16.30 uur Ds. J. Telgenhof te Strijen
1. Welkom door kerkenraad en afkondiging.
8. Verkondiging “het bovenvertrek”
2. Ps 63:1,2,3
(zangers)
9. Ps 84: 1,4
(zangers)
3. Stil gebed, bemoediging en groet
10. Apostolische Geloofsbelijdenis
4. Gez 235 (in bidden en in smeken)
11. Gezang 229: 1,2,5 (de dag)
(zangers)
5. Gebed
12. Dank en voorbede
6. Bijbellezing Handelingen 1:12-26 (HSV)
13. Gez 304 (God is getrouw)
(zangers)
7. Ps 116: 1,2,10 (ber.1773)
14. Zegen

Aanmelden
Danny Reedijk zal de aanmeldingen verwerken voor de diensten op 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!

Zingen op Verzoek
Donderdag 20 mei is er weer zingen op verzoek om 19.30 uur, wilt u de liederen uiterlijk zondag 16 mei
doorgeven aan Truus Storm.

Pinkstergroet
Namens beide diaconieën worden aan bijna 100 adressen als teken van medeleven aan ouderen boven de
80 jaar en zieke gemeenteleden een plantje of fruit gebracht. Alle bezorg(st)ers bedankt voor hun
medewerking!

1/2

13 mei 2021

Weekbrief 19, Hervormde Gemeente van Heinenoord
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!
De wandeling start vanaf 13:30 uur, nadat u zich hebt opgegeven krijgt u een start-tijd toegewezen.

Online Bingo avond Zaterdagavond 22 mei om 19:30 uur voor jong en oud
Op zaterdagavond, 19:30 uur, starten we met een Online bingo avond. Iedereen
heeft natuurlijk meegedaan met de Pinksterduif Speur- en wandeltocht en kan
nu lekker achter de computer mee doen met een avondje bingo spelen.
De Bingomasters zullen er alles aan doen om er een onvergetelijke avond van te
maken.
Voor de Bingo avond kan je je opgeven via Danny Reedijk. Bij voorkeur per email, omdat we via de e-mail u een uitnodiging gaan sturen, om zo online deel te
kunnen nemen aan deze Bingo avond. We spelen deze avond met 3 bingo
kaarten met in totaal 6 ronden.
De Bingo kaarten kan je bestellen bij Truus Storm. De prijs voor 3 kaarten is € 5,00 (meer geven mag altijd)
de opbrengst van deze avond gaat in z’n geheel namelijk naar het goede doel, onder andere het project van
Heleen van de Berg
Een bingo zonder prijzen bestaat natuurlijk niet. Voor jong en oud zijn er prijzen
beschikbaar gesteld met als hoofdprijs deze Weber Smokey Joe mini BBQ
Kortom, geef je snel op en bestel je bingo kaarten!
Bingo kaarten bestellen: Truus Storm, truusstorm58@gmail.com of 0186-603365
Aanmelden via de e-mail: danny@reedijk.nu

Agenda
• Zondag 16 mei, voor de morgendienst kunnen de achternamen A t/m L zich aanmelden, voor de
middagdienst kunnen alle achternamen zich aanmelden.
• Donderdag 20 mei om 19.30 uur, Zingen op verzoek.
• Zaterdag 22 mei, speurtocht – wandeling Pinksterduif
• Zaterdag 22 mei, online Bingo
• Zondag 23 mei, voor de morgendienst kunnen de achternamen M t/m Z zich aanmelden, voor de
middagdienst kunnen alle achternamen zich aanmelden.

Hartelijke groet,
De kerkenraad
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