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KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk  en later ons YOU TUBE kanaal
Zondag 5 februari 10.00 uur Ds. P. Lindhout, Dedemsvaart (na afloop Koffiedrinken)

11.30 uur "Ons Huus" Jongerenmeeting, Concordia Jan Wintersdijkje
19.00 uur Ds. H. Hoogeveen, Lutten Gez. Dienst Hervormde kerk

2e Collecte: Werelddiaconaat 10.27 Uitgang: Extra Kerk en Eredienst
Oppasdienst:
LITURGIE VM: Welkom, Ps. 56: 1 en 3, Votum & Groet, Inleidende woord, Ps. 130: 1 en 3
Gebed, Gez. 301: 2, 4, en 5, Gebed, 1e Schriftlezing: Psalm 107: 1-9 (NBV), Ps. 107: 19 en 20
2e Schriftlezing: Lucas 17: 11-19 (NBV), Gez. 117: 4 en 5, Verkondiging, Gez. 487, Gebeden, EvLb 341, Zegen
LITURGIE NM: Welkom, Ps. 62:1 en 4 ( Berijming 2021), Votum & Groet, Ps. 62: 5 (Berijming 1968)
Gebed, 1e Schriftlezing: Psalm 95 (NBV 21), Ps. 95: 1 en 3, 2e Schriftlezing II: Hebreeën 4:1-10 (NBV 21)
Gez. 427:1 en 5, Verkondiging, Gez. 444: 1, 2 en 3, Gebeden, EvLB 246: 1, 2 en 3, Zegen, Gez. 456:3

Zondag 12 februari 10.00 uur Ds. H. Tiggelaar, Nieuwleusen
19.00 uur Dhr. A.P. Schep, Groningen, Gez. Dienst Gereformeerde kerk

GELUIDSINSTALLATIE
De Kerkrentmeesters zijn verheugd u te kunnen melden dat de nieuwe geluidsinstallatie deze week is
geïnstalleerd. De oude installatie was, zoals eerder gemeld, versleten en er moest veel geld beschikbaar
komen. Hierop is de rommelzoldercommissie ingesprongen en zich garant gesteld voor de volledige factuur.
De Kerkrentmeesters bedanken de vrijwilligers van die commissie voor hun bijdrage.

Bij deze willen we ook graag melden dat we er terdege van bewust zijn dat er in de Gemeente naast de
rommelzoldercommissie nog veel meer vrijwilligers ontzettend hard en belangeloos bezig zijn om de
noodzakelijke zaken zoals hulp in het Hart, onderhoud van de terreinen, bladruimen, hulp aan de koster
onderhoud aan gebouwen enz. enz. enz. voor de Gemeente te verrichten.
We zijn als commissie van KRM dankbaar voor de mensen die in staat zijn en de wil hebben om ons zo voor
zeer veel kosten te behoeden die anders zwaar op de altijd krappe begroting zouden drukken.
Met Gods hulp en die van u kunnen we zeker de crisis aan. Uw Kerkrentmeesters

VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2023
Komende maand kunt u de vrijwilligers weer verwachten die de brieven van de vrijwillige bijdrage
rondbrengen. Wilt u de vrijwilligers die deze rondbrengen helpen door de kaart voor de vrijwillige bijdrage 
tijdig in te vullen zodat ze u niet een 2e keer hoeven te bezoeken.         Bij voorbaat dank de Kerkrentmeesters

PASTORAAT: Als u met ziekte of zorgen zit. Of er wacht u een ziekenhuis opname laat het ons weten. 
Schroom niet om te bellen naar Hennie de Jonge - Wachtmeester (0528) 34 28 25 of (06) 37 27 14 31.

AGENDA: Dinsdag 20.00 u Jonge Kerk 2.0 Woensdag 20.00 u  Bijbelkring
Donderdag 19.15-19.45 u Collectebonverkoop

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 23-02 t/m 09-03-2023 uiterlijk 14 februari 2023 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


INVESTEREN IN HUWELIJKEN IN MALAWI
Het huwelijk- en gezinsleven in Noord-Malawi staan onder druk. Gebrek aan kennis en literatuur over
onderwerpen als seksualiteit, rolverdeling en communicatie veroorzaakt ongezonde gezinssituaties en heeft
een negatieve invloed op de sociale situatie in de dorpen en de gemeenschap. 
Dit vraagt om een actieve diaconale rol van de kerk, waarbij echtparen bijstand krijgen om te werken aan een
gezonde relatie. 
Predikanten in Noord-Malawi binnen de CCAP (Church of Central Africa Presbytarian) worden getraind om
echtparen toe te rusten op het gebied van thema's als conflictbeheersing, trouw, vergeving en seksualiteit.
Meer dan eens gaat het op dit vlak namelijk mis binnen de band van het huwelijk, met alle gevolgen van dien. 
Door deze 'Marriage Course' krijgt het huwelijk een nieuwe dimensie. 
Het biedt namelijk goede handreikingen om op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan. 
Ook de kinderen ervaren meer liefde, vrede en harmonie bij hun ouders. 
Dit wordt opgemerkt door de omgeving en heeft een positieve uitstraling op de gemeenschap.
De opbrengst van de diaconale collecte op D.V. zondag 5 februari is bestemd voor dit doel van Project 10:27.

Van harte aanbevolen uw Diaconie


