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KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk  en later ons YOU TUBE kanaal
Zondag 15 januari 10.00 uur Pastor A. Metselaar, Hoogeveen

Voorbereiding Heilig Avondmaal
19.00 uur Roept U Maar Dienst

2e Collecte VM: Jeugdwerk Uitgang VM: Beamer
Oppasdienst: KND: Start vandaag weer. 
LITURGIE VM: Welkom, Ps.66: 1 en 3. Votum & Groet, Ps. 66: 5 en 7, Gebed, Gez. 249: 1 en 2. 
De Wet des Heeren, Gebed, JdH 53: 1, 2 en 3, Inleiding, Schriftlezing: Psalm 68 en Mattheus 12, 
JdH 17: 1, 2 en 3, Schriftlezing: Johannes 2: 1-12, Gez. 74: 1, 3 en 5, Uitleg, Orgelspel, Gez. 221: 1 en 2. 
Gebeden, Gez. 481: 1, 2, en 4, Zegen, Gez. 456: 3 

Zondag 22 januari (Viering Heilig Avondmaal)
10.00 uur Ds. H.J.H. Pap, Kerkenveld
19.00 uur Ds. J.D. Wassenaar, Hellendoorn

ROEPT U MAAR DIENST
Op 15 januari om 19.00 uur, is er in de Hervormde Kerk de 1e dienst van de evangelisatiecommissie in 2023.
We starten met een "Roept u maar dienst". We hebben weer een mooie lijst samen gesteld van liederen uit
o.a. de Johan de Heer bundel en Opwekking. 
Bij de ingang zullen de lijsten uit gedeeld worden, en kan iedereen zijn of haar favoriete lied tijdens de dienst
opgeven. Henk Kerssies zal weer enkele korte meditaties verzorgen. 
We hopen dat het een fijne en blijde dienst wordt. De evangelisatie commissie Hollandscheveld.

AVONDMAALSVIERING
Op zondag 22 januari is de viering van het Heilig Avondmaal. De viering zal plaatsen zoals de afgelopen keren
dit betekent het volgende: In de morgendienst nuttigen we de wijn en het brood op onze eigen zitplaatsen.
De diakenen zullen het bij u brengen. Hiervoor is het nodig dat er telkens 1 bank vrij blijft zodat een van de
diakenen daar kan lopen om u de wijn en het brood aan te reiken. 
U krijgt dan allemaal een eigen glaasje wijn. De banken welke niet gebruikt kunnen worden zullen gemarkeerd
worden d.m.v. een reserveringskaartje. Voor mensen die toch liever met elkaar aan de tafel voorin de kerk
plaatsnemen bieden is er gelegenheid om dit in de avonddienst te doen. U krijgt dan ook uw eigen glaasje,
maar kunt wel plaatsnemen in de kring rondom de tafel. 
Wanneer u nog vragen/ opmerkingen hierover heeft kunt u contact opnemen met lid van de kerkenraad.
Wij wensen u allen een gezegende voorbereiding. Met vriendelijke groet, de kerkenraad

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: Woensdag 15:00 u: Nieuwjaarsbijeenkomst Eten voor alleenstaanden
Vrijdag 15:00 u: Kerkdienst WZC Beatrix
Vrijdag 19:00 u: Vertrek Schaatsen JAC

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 26-01 t/m 09-02-2023 uiterlijk 17 januari 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


"GOED GELOVIG” Over bekeringsverhalen bij asielaanvragen en hun beoordeling door de IND" 
Het Confessioneel Verbond afdeling Drenthe nodigt u en jou van harte uit tot 't bijwonen van haar derde
ontmoetings- en bemoedigingsavond van dit winterseizoen, op D.V. woensdag 18 januari (om 20.00) in de
zaal achter de Hervormde Kerk te Hollandscheveld. Dan hoopt drs. Pieter Auke van den Berg uit Urk te
spreken. Hij is docent godsdienst en voorganger en afgelopen zomer afgestudeerd op een scriptie over
bekeringsverhalen en de IND. In ons land kan je asiel krijgen om godsdienstige redenen zoals vervolging. 
De IND moet om die reden toetsen of een bekeringsverhaal wel echt is. Dit werpt spannende vragen op als:
hoe kan een seculiere instelling een bekeringsverhaal toetsen? Wat is bekering eigenlijk?  
We hopen u / jou woensdag 18 januari te ontmoeten! Wees van harte welkom! 
Organisatie: Confessionele Beweging afdeling Drenthe 
Voor meer info: 0528-202343 (voorzitter ds. Breemes) of 0528-277156 (vice voorzitter ds. Van Ginkel) 

DE CURSUS “Discipel van Jezus gaat door”
Op 25 januari om 19.30 uur starten we met de cursus. We hebben nog enkele plekken vrij. 
We doen dit met een cursusboek van het Evangelisch Werkverband. 
Dit boek kost € 25.00 en in een waardevolle aanvulling op de cursusavonden.
De volgende onderwerpen gaan we met elkaar behandelen: 
1e avond:  “Discipelen van Jezus” 2e avond: “De natuurlijke mens”
3e avond: “Het bloed van Jezus” 4e avond: “Bekering”  5e avond: “Gered door het geloof”
Bent je geïnteresseerd, sluit dan aan op 25 januari.
Deze avond is in het nieuwe pand van ICH/De Engineer, Thijs Thalenstraat 2a, Hollandscheveld. 

Met vriendelijke groeten: Fred Fieten, Klaas Koops, Ben de Jonge en Albert Smit

HET ELIMS LEERHUIS 
Op donderdag 19 januari, 10:30 uur in de PKN Kerk, Perebomenweg 29, 7916 PE Elim.
Spreker: Eep Talstra met als thema: “De Bijbel: Biografie van God en mensen. Een veelzeggend beeld”
We lezen Deuteronomium.
Herschreven hoofdstukken uit de biografie van God en Israel. In bijbelboeken wordt er regelmatig opnieuw
nagedacht over: hoe nu verder met de geschiedenis van God en Israel? Is er vertrouwen, is er hoop? 
Het boek Deuteronomium is een goed voorbeeld van zulke gesprekken over het vervolg van de geschiedenis
van God en Israel als hun biografie. Het boek bevat een nieuwe versie van veel wetten en aanwijzingen uit
eerdere boeken. Maar er staat ook een bijzondere lijstomheen: hoofdstuk 4 en hoofdstuk 30-31. 
Nog voor dat er een aanwijzing is genoemd, gaat het over teleurstelling en toekomst. 
Zal er genoeg vertrouwen zijn? En als Israël opgeeft, doet God dat dan ook?
Kosten per persoon: Om de kosten te kunnen dekken vragen we een bijdrage van € 15,00 p/p per keer. 
Dit is inclusief een eenvoudige lunch.
Vooraf opgeven bij Astrid Wortel Email: ahc.wortel(at)planet.nl
Voor informatie: ds. A.P. Heiner Email: apheiner(at)home.nl of telefoon (0528) 85 60 77


