
Nieuwsbrief Hervormde Gemeente Hollandscheveld   14 augustus, 23e jaargang No 33

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

Zondag 13 augustus 10.00 uur Ds. J.W. Wind, Damwoude
19.00 uur Ds. Y.R.M. Breemes, Gez. Dienst Gereformeerde kerk

2e Collecte: Diaconale hulp Uitgang: Orgelfonds
Oppasdienst: LITURGIE VM:  Welkom, Ps. 27: 1 en 4, Votum & Groet, Gez. 170: 1, 3 en 6, 
Leefregel: Romeinen 12: 9-21 (HSV), Opw. 334, Gebed, Schriftlezing: Lukas 19: 1-10 (HSV),
Gez. 47: 2 en 3, Prediking: Lukas 19: 5, Ps. 68: 7 en 9, Gebeden, Opw. 400, Zegen

Zondag 21 augustus 10.00 uur Dhr. A. Metselaar, Hoogeveen
19.00 uur Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen     Gez. Dienst Hervormde kerk

BLOEMENGROET:

ZIEKEN:.

HUWELIJKSJUBILEA:

PASTORAAT.                                                                                       
Als u om wat voor reden dan ook pastorale bijstand nodig hebt, schroom dan niet om te bellen naar Hennie
de Jonge (0528) 34 28 25 of 06 37 27 14 31 dit nummer is altijd bereikbaar. Maar laat het ook even weten
wanneer u een ziekenhuis opname wacht, er ziekte is of welke nood er ook mag zijn. 
Pastoraal medewerker Hans Lowijs staat graag voor u klaar. Natuurlijk kunt u ook met uw eigen wijkouderling
of bezoekmedewerker contact opnemen. Gemeente zijn is ook meeleven met elkaar. Uw kerkenraad

OPPASDIENST / KINDERNEVENDIENST Ook in de vakantieperiode is er voor de jongste kinderen Oppasdienst
en voor de kinderen van de basisschool een aangepaste KinderNevenDienst

NIEUWSBRIEF in de mail
Wij verzenden de nieuwsbrief vanaf heden op een andere manier en in een andere opmaak van de mail dan u
gewend. We hopen te voorkomen dat de mail wordt aangemerkt als SPAM of dat hij in geheel wordt
geblokkeerd. Wij zoeken nog naar een juiste balans tussen de opmaak en gemak voor u als lezer. 
Controleer eventueel de Spam / ongewenste mail van uw mailprogramma of bij GMAIL de map reclame.
En zet nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl bij de veilige afzenders. 

AGENDA: vrijdag 15:00 uur Kerkdienst WZC Beatrix
BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 25-08 t/m 15-09-2022 uiterlijk 16 augustus naar kerkbode(at)pkn-hgh.nl

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

START WINTERWERK
Op zondag 11 september is de start van het winterwerk. Zet deze alvast in uw agenda
Wij willen de volgende activiteiten gaan organiseren:
1) VOLLEYBALLEN geef je hiervoor op als team 2) FIETSTOCHT
Om alles goed te kunnen organiseren is het belangrijk dat je je opgeeft. Dat kan door 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.pkn-hgh.nl/kerk
https://www.youtube.com/channel/UCZ2Sp5NAOGmXHVITg2XDKXg
http://www.pkn-hgh.nl/kerk/pages/agenda.php
http://www.pkn-hgh.nl

