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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 Pinksteren zondagmorgen 23 mei om 10.00 uur Ds. E. Agterhuis 
1. Welkom en mededelingen 
2. Zang: Ps. 87: 2, 3 
3. Stil gebed 
4. Votum en groet 
5. Muziek: Gez. 237: 1, 2, 4 (muziekgroep) 
6. Apostolische Geloofsbelijdenis 
7. Zang: Ps. 67: 2 

8. Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
9. Muziek: OTH 449  
10. 1e Schriftlezing: Joël 2: 21-32 
11. Muzikaal Intermezzo (Muziekgroep) 
12. 2e Schriftlezing: 2 Timotheüs 1: 1-14 
13. Zang: Gez. 87 (Hervormde Bundel '38): 2, 3 

 
2 Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken overal! 
Van uw nederdaling dromen 
moede harten zonder tal. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen opwaarts tilt, 
brengt uw ruisen, die 't verlangen 
als een heilig lied doortrilt. 

3 Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilfontein! 
Laat uw ziel in 't stof niet zinken, 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat U door haar golven dragen 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen 
door Gods vreugde wordt omspoeld. 

 
14. Verkondiging 
15. Zang: Ps. 56 (OB): 5, 6 
16. Dankgebed en voorbeden 

17. Toelichting op de collecten 
18. Muziek: Gez. 243: 1, 2, 6, 7 (muziekgroep) 
19. Zegen 

 
Liturgie Pinksteren zondagmiddag 23 mei om 16.30 uur Ds. D. van Vreewijk te Zevenhuizen 
1. Welkom en mededelingen 
2. Zingen: Psalm 98: 1 en 3 (Lvdk) / Zanggroep 
3. Stil gebed 
4. Votum en groet 
5. Lied: ‘God is in ons midden ..’  
6. Geloofsbelijdenis HC, zondag 20 en 21 
7. Zingen: Gezang 254: 1 en 4 (LvdK) / Zanggroep 
8. Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 

9. Schriftlezing: Handelingen 18:24-19:7 
10. Zingen: Psalm 143: 8 en 9 (OB) / Zanggroep 
11. Verkondiging 
12. Lied: Gezang 437  
13. Dankgebed en voorbede 
14. Inzameling van de gaven 
15. Lied: Gezang 477  
16. Zegen 

 
Aanmelden 
Danny Reedijk zal de aanmeldingen verwerken voor de diensten op zondag 23 mei. Voor de morgendienst 
kunnen de achternamen M t/m Z zich aanmelden, voor de middagdienst kunnen alle achternamen zich 
aanmelden. 
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!  
 
 
Doopdienst 
Zondag 30 mei zal in de middagdienst om 16.30 uur de Heilige Doop bediend worden aan Joy van Duuren, 
dochter van Richard en Nicole en aan James Molendijk, zoon van Teunis en Ilze. Alleen genodigden kunnen 
deze diens in de kerk bijwonen. Uiteraard kunt u de dienst wel via de beeldverbinding of kerkdienstgemist.nl 
volgen. 
 

Collectedoelen zondag 23 mei  
1e collecte, IZB 
2e collecte, Kerk 
3e collecte, Hofpoort 
 
 

 

http://www.kerkheinenoord.nl/test/
mailto:aanmeldenkerkheinenoord@gmail.com
https://www.kerkheinenoord.nl/aanmelden-kerkdiensten/
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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 
Helaas gaat de bingo NIET door, er zijn helaas te weinig aanmeldingen. We willen de bingo in juni/juli alsnog 
doen en wellicht kunnen we dan ook echt bij elkaar komen. 
 
 
 
 
 
 
Agenda 

• Zaterdag 22 mei, speurtocht – wandeling Pinksterduif vanaf 13.30 uur. 

• Zondag 23 mei, voor de morgendienst kunnen de achternamen M t/m Z zich aanmelden, voor de 

middagdienst kunnen alle achternamen zich aanmelden. 

• Zondag 30 mei, voor de morgendienst kunnen alle achternamen zich aanmelden, de doopdienst in 

de middag alleen voor genodigden.  

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 

https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2021/05/Uitnodigingsbrief-Wandeling.pdf
https://www.kerkheinenoord.nl/wp-content/uploads/2021/05/Uitnodigingsbrief-Wandeling.pdf

