Weekbrief 25, 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 27 juni om 10.00 uur Ds. C. Bijman
• Aanvang
Ps.121:1,2
• Na groet
Gez.457:1,4
• Wetslezing: Deut.5:6-22.
Ps.99:6 o.b.
• Lezing O.T. Psalm 121
• Lezing N.T. Rom.8:31-39
Gez.90:1
• Tekst Psalm 121:5-7
Ps.121:5-7
• Slotzang
Gez.90:9,10

Collectedoelen
1e collecte, Voedselbank Hoeksche Waard
2e collecte, Kerk
3e collecte, Kerk

Liturgie zondagmiddag 27 juni om 16.30 uur Ds. K.E. Schonewille te Waardenburg
1. Welkom en afkondigingen
8. Bijbellezing uit Johannes 2: 1- 12
2. Ps. 84: 1
9. Ps. 81: 1, 12 (OB)
3. Votum en groet
10. Preek
4. Ps. 84: 3
11. Gez. 44: 1, 2
5. Geloofsbelijdenis
12. Dankgebed
6. Ps. 84: 6
13. Gez. 44: 3
7. Gebed
14. Zegen

Heilig Avondmaal
Ds. Agterhuis heeft zich heeft ziekgemeld vanwege corona. Hierdoor moest er op korte termijn een
vervanger gezocht worden en is er besloten om het Heilig Avondmaal niet door te laten gaan.

Weer naar de kerk
De regels rondom het bezoek aan de kerkdiensten zijn weer versoepeld, de kerkenraad heeft besloten om
deze versoepelingen in twee stappen door te voeren.
1. Zondag 27 juni moet u zich nog aanmelden voor de morgendienst en is de middagdienst vrij te
bezoeken. Alle liederen worden deze zondag in samenzang gezongen.
2. Vanaf zondag 4 juli hoeft u zich niet meer aan te melden voor de diensten. Door gebruik te maken
van het koor kunnen we voldoende mensen op 1,5 meter afstand van elkaar plaatsen. Alle liederen
worden deze zondag en de zondagen er na in samenzang gezongen.
Vergeet u zich niet voor de laatste keer voor zondagmorgen aan te melden!

Hartelijke groet,
De kerkenraad
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