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23 december 2021 

 
 
Nieuwsbrief               31 
 
 
Aan alle gemeenteleden, 
 

Update i.v.m. Coronavirus 
 
In verband met de laatste aangescherpte maatregelen van de overheid en op 
dringend advies van de PKN heeft de kerkenraad deze week besloten dat er 
voorlopig  alleen online kerkdiensten te houden t/m 9 januari worden gehouden in 
onze kerk.  
 
Diensten rond de Kerstdagen: 
 
Vrijdag 24 december            aanvang 21.00 uur   
Kerstnachtdienst 
Voorganger: ds. Elzo Bijl 
Collecte: Stichting “Voedselbank Hoeksche Waard’ 
 
Zaterdag 25 december         aanvang 10.00 uur  
Kerstmorgendienst        
Voorganger: ds. Elzo Bi 
2e collecte: Kerk in actie, kinderen in de knel 
3e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 26 december         aanvang 10.00 uur  
Tweede Kerstdagdienst 
1e collecte: Kerk 
2e collecte: Collecte voor eigen werk 
3e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Vrijdag 24 december is er een gezamenlijke kerstnachtdienst in de Hervormde Kerk. 
De dienst wordt ook online uitgezonden om 21.00 uur via de 
YouTube link op de website van de Hervormde Kerk: www.KerkHeinenoord.nl 

 
Zaterdag 25 december, eerste kerstdag, is ds. Elzo Bijl onze 
voorganger 
Er zullen aan deze dienst ook een aantal gemeenteleden meewerken. 
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Zondag 26 december willen we de kerkdienst in de vorm van een zangdienst houden.  
Dit zal nu een luisterdienst worden, afgewisseld met een gedicht en een kerstverhaal. 
 
De liturgieën van de drie Kerstdiensten kunt u vinden op de website van onze kerk. 
 
De kerkenraad heeft ook besloten om de dienst op Oudjaarsavond niet door te laten gaan.  
 
De komende diensten ( t/m 9 januari) worden alleen online uitgezonden en zijn te zien en te 
beluisteren via Kerkdienstgemist.nl 
U en jij zijn van harte welkom de diensten mee te maken! 
 
 

Collectes: 
Kerk collectes 
Uw bijdrage voor de collectes voor de kerk kunt u overmaken naar:                                            
Kerk  ING Bank NL 10INGB0000105279 
 Rabobank: NL40RABO0351153012 
 t.n.v. Kerkenraad der Geref. Kerk 
Diaconie collectes: 
Uw bijdrage voor de collectes voor de diaconie kunt u overmaken naar 
Diaconie NL73RABO0351134085. 
Onder vermelding van het betreffende doel: Zending of Diaconie 
 
 

Hartelijke groeten 
Namens de kerkenraad 
 
 
Karin Maat 

Ik wens u fijne kerstdagen met veel warmte en liefde 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


