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KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk  en later ons YOU TUBE kanaal

Zondag 2 oktober 10.00 uur Ds. J. Teding Berkhout - Fabius, Vroomshoop
(Israëlzondag) (Ook te beluisteren via Radio Hoogeveen FM 106.8)

(Na afloop is er koffie/thee of fris achter de kerk)
19.00 uur Dhr. A.A. Metselaar, Hoogeveen, 

Gez. Dienst. Hervormde Kerk
2e Collecte: Kerk en Israël Uitgang: Extra Kerk en Eredienst
Oppasdienst:
LITURGIE VM: Welkom, Ps. 150: 1 en 2, Votum& Groet, Ps. 146: 3, Gebod, Ps. 19: 5, Gebed, 

Schriftlezingen: 1 Samuël 16: 14-23 en Matth. 11: 28-30 (NBG 1951), Gez. 329: 1 en 2, Preek, 
Gez. 446: 1, 3, 4 en 7, Gebeden, Gez. 476: 1 en 4, Zegen 

LITURGIE NM: Welkom, Ps. 121: 1 en 2, Votum & Groet, Gebed, Ps. 121: 3 en 4, Wet van de liefde, 
JdH 19: 1, Gebed, Ps. 127: 1 en 2. Schriftlezingen Genesis 12: 1-3 en Jesaja 25: 6 - 12 
Lied: Gez.  479 1, 2 en 3, Romeinen 11: 1 - 4, Romeinen 11: 16b - 29, JdH 199, Uitleg, 
Gez. 434: 1, 2 en 3, Gebed, JdH 306, 1 en 2, Zegen, Gez. 456: 3

Zondag 9 oktober 10.00 uur Ds. A.P. Heiner, Elim Doopdienst
19.00 uur Ds. Y.R.M. Breemes, Gez. Dienst Gereformeerde Kerk

KOFFIEDRINKEN
Op zondag 2 oktober is er na afloop van de dienst Koffiedrinken (en thee of fris) in de zaal achter de kerk
Dit koffiedrinken vindt plaats op de 1e zondag van de maand. We hopen velen van u te kunnen ontmoeten

KERK EN ISRAËL
Op zondag 2 oktober (Israëlzondag) is de collecte bestemd voor Kerk en Israël. De relatie met het volk Israël is
voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar
verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof.
Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. Het
magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en
kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek
in de gemeente. De handreiking “Onopgeefbaar Verbonden” brengt mensen in plaatselijke gemeenten in
gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en
Israël en het internetproject “De Uitdaging.” 
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op het leren
van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden. Van harte aanbevolen.
Meer informatie op: www.protestantsekerk.nl/collecte en www.protestantsekerk.nl/israëlzondag

ONTMOETINGSMORGEN
Op dinsdagmorgen 11 oktober om 09.45 uur willen wij weer beginnen met de ontmoetingsmorgen 
U bent u van harte welkom. Dini Kikkert en Anita Schonewille

PASTORAAT Als u om wat voor reden dan ook pastorale bijstand nodig hebt, neem dan contact met 
Hennie de Jonge (0528) 34 28 25 of (06) 37 27 14 31. Maar laat het ook even weten wanneer u een ziekenhuis
opname wacht, er ziekte is of welke nood er ook mag zijn. Natuurlijk kunt u ook met uw eigen wijkouderling
of bezoekmedewerker contact opnemen. Gemeente zijn is ook meeleven met elkaar. Uw kerkenraad

AGENDA: Ma. 19:30 u Connected Church Di. 19.30 u Jonge Kerk 2.0

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 13-10 t/m 27-10-2022 uiterlijk 4 oktober naar kerkbode(at)pkn-hgh.nl

Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl

http://www.pkn-hgh.nl/kerk
https://www.youtube.com/channel/UCZ2Sp5NAOGmXHVITg2XDKXg
http://www.protestantsekerk.nl/collecte
http://www.protestantsekerk.nl/isra�lzondag
http://www.pkn-hgh.nl/kerk/pages/agenda.php
http://www.pkn-hgh.nl


CONNECTED CHURCH  
Als gezamenlijke diaconie zetten we ons de komende 2 jaar in voor een
waterproject in Oeganda onder de noemer "Connected Church" in samenwerking
met TEARFUND. 
Op maandag 3 oktober om 19.30 is er in de grote zaal achter de Hervormde kerk te Hollandscheveld een
voorlichtingsavond hierover. 
Een team van TEARFUND met bisschop Gaddie Akanjuna en ex-bisschop George Bagamuhunda van the
Church of Uganda en Reuben Byomuhangi programma coördinator van het project zullen vertellen over: 

Het werk van TEARFUND NL, 
Het belang van goed drinkwater (In Nederland en Oeganda)
De rol van de lokale kerk bij de ontwikkeling 
Presentatie en uitleg over het drinkwater programma en de behaalde resultaten, 
Enkele video's over het programma 
Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. 

Op deze wijze willen wij als diaconieën laten zien waar wij ons voor inzetten. Wij hopen u als gemeentelid te
ontmoeten en dat u zo blijk geeft van uw betrokkenheid bij het werk van de diaconie. 
PS: zie ook de Hoogeveensche Courant van vrijdag 30 september (Kop voorpagina en bladzijde 15)

De diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde Kerken en de Protestantse Evangelisaties 
te Elim, Geesbrug, Hollandscheveld en Nieuwlande

RADIO HOOGEVEEN zendt op zondag van 9 tot 12 u (herhaling van 17 tot 20 u) het programma Kerk en zang
uit. In dit programma wordt ook rechtstreeks een kerkdienst uit van een van de kerken uit de gemeente
Hoogeveen uitgezonden. Op zondagmorgen wordt de dienst vanuit onze kerk uitgezonden. 
U kunt hen ontvangen via de radio op FM 106.8 Op internet via www.radiohoogeveen.nl  of via de app.

JONGE KERK 2.0 komt op dinsdag 4 oktober weer bij elkaar .
Deze bijbelkring is speciaal voor jongvolwassenen tussen 
ca 25 en 35 jaar. We willen samen zoeken, ontdekken hoe de 
boodschap van Jezus en de bijbel ons in deze tijd kan helpen, 
inspireren en richting geven.
We komen samen op de 1e dinsdag van de maand.
In 2022 op 4 oktober, 1 november, 6 december,
In 2023 op 3 januari, 7 februari, 7 maart, 2 mei , 6 juni
Plaats : Aaldert en Riëtte Perdok, Zuideropgaande 33 F
Tijd: 19.45 uur inloop met koffie / thee tot 21.30 uur
Onderwerp: 
“Durf Daniël te zijn/Jezus navolgen buiten je Christelijke bubbel.”
Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij:

Aaldert Perdok 06 - 48 54 28 04
Riëtte Perdok 06 - 26 55 08 86 of aaldertenriette(at)gmail.com

"ONS HUUS" had op zondag 25 September weer een "Ons Huus" 
jongeren bijeenkomst met ds.  Breemes als voorganger. 
Deze keer was het onderwerp Games. Ds.  Bremes kon ons 
meenemen vanuit het spelen van de kinderen  in de bijbel 
(uiteraard zonder computer) naar zijn eigen ervaring met 
computer Games.  Zijn slotconclusie was dat je bij zowel het 
gamen als het geloof alleen maar verder kunt komen als er veel 
mee bezig bent. Het was een mooie inspirerende jongerendienst.
Zondag 6 November is de 2e "Ons Huus" jongerendienst gepland. 
Hierbij zijn ook de ouders van de kinderen  van harte uitgenodigd.

Tot ziens Team “Ons Huus”

http://www.radiohoogeveen.nl

