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

Zondag 4 september 10.00 uur Dr. G. Bos, Urk, Bevestiging en afscheid ambtsdragers 
19.00 uur Ds. W. Bakker, Nieuweroord,    Gez. Dienst Herv. kerk

2e Collecte: 2e Werelddiaconaat "Hart voor Roma Uitgang: Extra Kerk en Eredienst
Oppasdienst:
LITURGIE VM: Welkom, Gez. 434: 1 en 2, Stil gebed,  Votum en groet, Ps. 100: 1 en 2, Wet des Heren,

JdH 330: 1 en 2, Gebed, Schriftlezing: Exodus 19: 1-8 (NBG 1951), Verkondiging, Zingen: Ps. 25: 5 en 6,
Verkondiging, Schriftlezing: Exodus 25: 1-9 (NBG 1951),  JdH 53: 1 en 2, 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers, Ps. 134: 3 (Ob), Gebeden, Gez. 26: 4, Zegen

LITURGIE NM: Welkom, Ps. 8: 1, 2 en 3, Stil gebed, bemoediging en groet,  Ps. 8: 4, 5 en 6, Gebed 
Schriftlezing: Romeinen 8: 18-26 (HSV), Ps. 104: 7 en 8, Prediking: “Zucht, zucht, zucht”
Lied: Kyrieleis, heb medelijden (Mel. Gezang 488a), Geloofsbelijdenis, Gez. 479: 1 en 3 
Gebeden, Gez. 288: 1, 4, 8, Zegen

Vrijdag 9 september 14.30 uur Huwelijksinzegening Johan en Denise de Groot - Kieft

Zondag 11 september START WINTERWERK (gezamenlijke diensten)
10.00 uur Ds. Y.R.M. Breemes, m.m.v. Stricta Via in de Hervormde Kerk
19.00 uur Ds. Y.R.M. Breemes, Zangdienst in de Gereformeerde Kerk

HUWELIJKSINZEGENING: 
Na 2½ jaar en na 4 x keer organiseren is het zover: op 9 september D.V. 14.30 uur, is in de Hervormde Kerk de
inzegening van het huwelijk van: Johan de Groot en Denise de Groot - Kieft. Voorganger is ds. J.M. Peschar.

AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
Vanmorgen (4 september) is de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers
Dr. G. Bos hoopt in deze dienst voor te gaan. Er wordt afscheid genomen van jeugdouderling Kasper Kikkert,
de ouderlingen Willie Hummel - Peereboom en Aaldert Perdok en de kerkrentmeesters Maarten Uithol en 
Jan Doldersum.
Bevestigd zullen worden als ouderling: Alex Werkman, als jeugdouderling: Lennard Kikkert als jeugddiaken:
Elma de Ruiter- de Groot en als kerkrentmeester: Martin Woltinge, Annita Blokzijl en Dick Hekman.
Herbevestigd worden de diakenen: Hillie - Benjamins - Bijl en Willie Moman - Zomer
Na afloop kunt u persoonlijk afscheid nemen en de nieuwe ambtsdragers welkom heten.
En is er koffie in de grote zaal achter de kerk. Met vriendelijke groet, de kerkenraad.

GELUIDSINSTALLATIE Er waren  klachten over de geluidsinstallatie in onze Kerk. Afgelopen week is er een
monteur geweest om e.e.a. bij te stellen maar de conclusie is dat de installatie sterk verouderd is en
vervangen dient te worden, dit zal naar verwachting een grote uitgave gaan worden.  Uw kerkrentmeesters 

Voor uw agenda: 14 september 20.00 uur: Bijbelkring
21 september 16:30 uur: Eten voor alleenstaanden (opgave bij Margaret van Rijs tel. (06) 12 18 60 62
3 oktober: Connected Church bijeenkomst  verzorgd door TEAR met o.a. de Bisschop uit Oeganda.

AGENDA: Donderdag 19:15-19:45 Collectebonverkoop   Zaterdag 09.00-12:00 Oud ijzer inzameling
BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 15-09 t/m 29-09-2022 uiterlijk 6 september 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.pkn-hgh.nl/kerk/pages/agenda.php
http://www.pkn-hgh.nl


SLOWAKIJE - HART VOOR ROMA (Collecte voor het Werelddiaconaat Project 10.27)
Overal in Europa wonen Roma. Velen kijken op hen neer. De relatief kleine kerk in Slowakije wil er voor deze
kwetsbare mensen zijn en hen helpen een menswaardig bestaan op te bouwen. Om de kerk hierin te
ondersteunen, hebben we een fonds opgezet. Hiermee worden lokale gemeenten in staat gesteld om de
Roma-bevolking te helpen in hun dagelijkse levensonderhoud. In Felsvály is een gebouw aangekocht om een
plek te hebben waar Roma elkaar kunnen ontmoeten. Dit Roma-centrum moet gerenoveerd en ingericht
worden. Er zijn plannen om er een dagopvang voor de zeer kwetsbare tienermoeders te starten en hen zo een
veilige omgeving te bieden. Voor meer informatie: www.project1027.nl/project/slowakije-hart-voor-roma/
We willen we dit project ondersteunen met de collecte van zondag 4 september. Uw Diaconie

OUD IJZER VOOR GOEDE DOELEN U kunt voor de 3e keer dit jaar weer uw metalen brengen voor kerkelijke
doeleinden en wel op zaterdag 10 september van 9 tot 12 uur. Op de parkeerplaats naast de Hervormde Kerk
staan dan weer vrijwilligers klaar om u te helpen. De Diaconie en de Kerkrentmeesters

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

CHRISTELIJK MANNENKOOR HOLLANDSCHEVELD (CMH) Op maandag 5 september om 20.00 uur start het
 CMH  haar wekelijkse repetities weer in het “Het Hart van Hollandscheveld” Het Hoekje 51. In mei volgend
jaar hoopt het koor haar 40-jarig bestaan te vieren. Als 1e  aanzet tot de festiviteiten geeft het koor in mei een
jubileumconcert met gerenommeerde musici en solisten. In september 2023 hoopt het koor een vijfdaagse
jubileumreis naar Engeland te maken, waar ook in diverse kerken zal worden gezongen. De repetities voor al
deze optredens beginnen al in september dit jaar. NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!! 

ISRAËL, JE KUNT ER NIET OM HEEN Na eeuwenlang in de diaspora geweest te zijn, keren sinds de 19e eeuw
de Joden terug naar hun land, een land, dat op dat moment ontgonnen moet worden. Er zijn weinig inwoners,
nauwelijks bomen. Jeruzalem is een lege stad. Niemand heeft er belangstelling voor. Nu is dat wel anders. 
Als er in Jeruzalem gebouwd moet worden, kijkt de hele wereld mee. Joden vanuit de hele wereld komen er
om bij de muur te bidden. Het land draagt vrucht en zelfs in de woestijn wordt geoogst. We zien oude
profetieën in vervulling gaan. Deze avond is van Christenen voor Israël en spreker is Frank van Oordt directeur
van Christenen voor Israël en vindt plaats in donderdag 8 september om 20.00 uur in De Esch, Hessenweg 47
in Hardenberg. De toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

GEZOCHT:  Wij zijn op zoek naar enthousiaste commissieleden voor de sluiting en start van het Winterwerk.
Heb jij goede ideeën of wil je graag meedenken om een mooie kerkdienst  met leuke activiteiten te
organiseren ? Geef je dan op. Je kunt je opgeven bij Jeanet Vos, jeanetvos1(at)live.nl

START WINTERWERK Zondag 11 september is de start van het winterwerk. Er wordt om 10.00 uur
gestart met een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk o.l.v. Ds. Breemes en muzikale medewerking van
de band Stricta Via. De kinderen van KND starten om 10.00 u met een eigen dienst in "Het Hart van
Hollandscheveld" Ze komen aan het van de dienst in de kerk en zingen dan nog een lied voor ons.
Na afloop van de dienst is er koffie/ thee of fris. Vervolgens kan men deelnemen aan een fietstocht of het
volleybaltoernooi. Aan het eind ligt er een broodje hamburger voor u klaar.
De dag wordt afgesloten met een zangdienst om 19.00 u in de Gereformeerde kerk o.l.v. Ds. Breemes. 
Om alles goed te kunnen organiseren is het belangrijk dat je je opgeeft. 
Dat kan door UITERLIJK 4 SEPTEMBER onderstaande strook in te leveren bij de ingang / uitgang van de kerk 
of stuur een mailtje naar de nieuwsbrief. Wij hopen op een grote deelname. De commissie start winterwerk

Wij geven ons als team van     ...    personen op voor het Volleybal bij  de start van het winterwerk
Ik/ wij geven ons op met          ....   personen voor de fietstocht start w interwerk

Naam: Contact telefoon:

http://www.project1027.nl/project/slowakije-hart-voor-roma/



