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

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

2e Collecte: Diaconie Uitgang: Energiekosten
Oppasdienst:
LITURGIE VM: Lied: "Goedheid van God", Welkom, Ps. 105: 1, Votum en Groet, Ps. 105: 3,

Gebed, Bemoediging, KND zingt, Gedicht, Lied "Familie", Doopgebed, Gez. 334: 1 en 4, Heilige Doop
Gez. 335: 1, 6 en 9,  KND zingt, Schriftlezing: Matt. 9: 35-38 (NBV 21) en Matt. 9: 35-38 (BGT),
Verkondiging, Gez. 294: 1, 4, 5 en 6, Gebeden, Gez.285: 1 en 3, Zegen, Gez. 456: 3

Zondag 16 oktober 10.00 uur Dhr. A. Schep, Groningen
19.00 uur Ds. H. Hoogeveen, Lutten,    Gez. Dienst Hervormde Kerk

DOOPDIENST Vandaag ( D.V. zondag 9 oktober) zal door Ds. A.P. Heiner de Heilige Doop worden bediend aan 
Noud Jan Kikkert  zoon van Kasper en Lianne. 
Na afloop kunt u de ouders feliciteren en is er koffie (en thee of fris) in de zaal achter de kerk

ENERGIEKOSTEN
Zoals velen van u wellicht weten heeft de kerk sinds maart 2022 een variabel energiecontract. 
Een vast contract was op dat moment geen optie i.v.m. erg hoge tarieven en het bleek de beste optie om het
energiecontract als variabel door te laten lopen. Op dit moment zijn de energie kosten voor een kerkdienst 
ca. € 50,-. Maar het is buiten nog niet echt koud... Met de huidige gang van zaken op de energiemarkt is de
verwachting dat bij de eerstvolgende tariefswijziging van 1 januari, de prijzen helaas weer zullen stijgen. 
Een kerkdienst enigszins behaaglijk houden zal dan flink meer gaan kosten.
We moeten ons best gaan doen om het verbruik te beperken, wellicht is het een goed idee om hiermee
rekening te houden met uw kledingkeuze.
We willen de collecte voor de energiekosten op 9 oktober ook dan van harte bij u aanbevelen!

Met vriendelijke groet, De kerkrentmeesters

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

COLLECTEN
Nu de diensten alweer voor langere tijd in de kerk kunnen worden bijgewoond kunt natuurlijk nog steeds geld
voor de collecten overmaken via de bank als u de dienst ( nog ) niet bezoekt. 
U kunt natuurlijk bij uw gift een door u gekozen bestemming vermelden.
Ons bankrekeningnummer is: NL61 RABO 0316 6004 58 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Kerk Hollandscheveld 
Of voor uw diaconale gaven: NL18 RABO 0316 602299 t.n.v. Ned. Herv. Kerk Hollandscheveld.

Alvast bedankt uw Kerkenraad

AGENDA: Di. 09:45 u Ontmoetingsmorgen Woe. 20:00 u Bijbelkring
Do.  19:15-19:45 Collectebonverkoop

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 27-10 t/m 10-11-2022 uiterlijk 18 oktober 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


CONNECTED CHURCH  
Op maandag 3 oktober was er een voorlichtingsavond 
hierover door een team van Tearfund en met 
vertegenwoordigers van de Kerk van Oeganda.
De avond werd geopend door Johan Snippe namens 
de gezamenlijke diaconieën. 
Bisschop Gaddie Akanjuna van de kerk van Oeganda ging
ons voor in gebed en hield een inleiding. 
De programma coördinator Reuben Byomuhangi vertelde
ons over het project met behulp van een 
Power Point presentatie en er was een filmpje over de
impact van het project op de lokale bevolking. 
De bezoekers stelden diverse vragen over het project. 
Bisschop Gaddie Akanjuna ontving een symbolische 
cheque van € 1500 (de tussentijdse opbrengst van 
collecten en het fietsen voor water). 
Bisschop George Bagamuhunda sloot de avond af met dankgebed.
Wij mogen terugzien op een informatieve avond.  
Wij hopen dat u dit project ook de komende tijd wilt blijven ondersteunen

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

SPOOKTOCHT
Wegens groot succes organiseert het JAC ook dit jaar weer een zeer sssssppppectaculaire spooktocht!
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 4 november en we starten dit jaar vanaf "Het Hart van Hollandscheveld" 
Het spektakel zal aanvangen vanaf 18.45 uur.
We hanteren geen leeftijdsgrens, gezellig met je familie, vrienden, clubgenoten of anders.
Er zijn we een aantal richtlijnen:
* Een groep moet bestaan uit minimaal 3 en maximaal 6 personen en minimaal 1 volwassene 
* (enorme) zaklampen zijn verboden, voor het vinden van de route hebben we een andere  oplossing.
Zoals de meeste spookjagers wel weten is er altijd een grote opkomst, we zullen het fijn vinden als er ook
enkele groepen later komen zodat wij de groepen makkelijker kunnen laten vertrekken.
Meedoen is gratis, je hoeft alleen maar een goed humeur mee te nemen, goede wandelschoenen of
eventueel laarzen. Opgeven is niet nodig, schuif gewoon gezellig aan! We rekenen op jullie komst. 
Het wordt een hele spannende maar bovenal gezellige avond! Tot vrijdag 4 november. 

Vriendelijke groeten Team JAC.


