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

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

2e Collecte: Werelddiaconaat 10.27 Rwanda Uitgang: Beamer
Oppasdienst: GEEN
LITURGIE VM: Welkom, Ps. 130: 3, Votum & Groet, Pastorale afkondiging,  Ps. 121: 1 en 4,

EvLb 402: 1, 2 en 4, Apostolisch vermaan, Gez. 437: 1 en 2, Gebed, Lezing: Mattheüs 25:31-46 (NBV) 
Gez. 279: 3, 4 en 5, Preek, Ps. 90: 8, Gebeden, Gez. 151: 1, 2 en 3, Zegenbede. 

LITURGIE NM: Welkom, Ps 108: 1 (NPB,) Votum & Groet, EvLB 299, Gebod, Gez. 473: 1 en 6, Gebed,
Schriftlezing: Hebreeën 1: 6-14 (NBV 21), Gez. 481: 1 en 4, Verkondiging, Gez. 75 : 1 ,5 en 7, 
Zingen: Geloofsbelijdenis EVlb 274a, Gebeden, Gez. 44: 1 en 3, Zegen.

Zondag 23 oktober 10.00 uur Ds. J. Teding Berkhout - Fabius, Voorbereiding Heilig Avondmaal 
19.00 uur Dhr. H. Kersies, Leesdienst.  Gez. Dienst Gereformeerde Kerk

OPPASDIENST   Op zondag 16 oktober is er helaas geen oppasdienst men is nog steeds op zoek naar
gemeenteleden om hierbij te helpen (1x in 4 weken) 

GEMEENTEAVOND
We maken u en jou graag attent op onze eerstvolgende gemeenteavond. 
Deze zal worden gehouden op donderdag 27 oktober om 20.00 uur in een zaal achter onze kerk.
Naar goede gewoonte wordt u ook in de gelegenheid gesteld om uw vragen in te brengen.
Om deze zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, stellen we het op prijs wanneer u dit van tevoren
(doch uiterlijk op maandag 24 oktober) schriftelijk kenbaar maakt bij de scriba, K. Vos (Weth. Gruppenstr. 15).
Of via mail: scriba(at)pkn-hgh.nl
We nodigen u/jou hierbij van harte uit tot het bijwonen van deze avond! Een ieder is van harte welkom

WERELDDIACONAAT 10.27 RWANDA
Op D.V. zondag 16 oktober is er een landelijke collecte van Project 10:27 voor het werelddiaconaat. 
Deze keer is de opbrengst bestemd voor een voedselprogramma voor ondervoede kinderen in Rwanda. 
De kerk ter plaatse helpt kwetsbare mensen, met behulp van voedselprogramma's op weg naar een betere
ontwikkeling. Twee keer per week krijgen jonge kinderen een gezonde maaltijd of een beker voedzame pap
aangeboden. Ook worden moeders getraind hoe ze beter voor hun gezin kunnen zorgen. 
Er wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding, verbouwen van groenten, dagelijks hygiëne en de
omgang met kinderen. De dominee is meestal aanwezig en bidt voor de mensen. Gemeenteleden helpen bij
het klaarmaken van de maaltijd. Het Evangelie wordt zo op een praktische manier uitgelegd en voorgeleefd.
Dat maakt het voedingsprogramma van de kerk bijzonder: de liefde van God wordt concreet zichtbaar en het
verandert de samenleving. Wij bevelen deze collecte van harte aan. Uw Diaconie

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

ETEN VOOR ALLEENSTAANDEN
Op woensdag 19 oktober om 17.30 uur in de grote zaal achter de kerk. De kosten zijn € 5,-- per persoon. 
Opgave bij Margaret van Rijs tel. (06) 12 18 60 62. Kom ook om gezellig mee te eten. Het Kookteam 

AGENDA: Woensdag 14:00 u P.C.O.B. (Rheezermarke) Woensdag 17:30 u Eten voor alleenstaanden
     Vrijdag 15:00 u 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 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


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.

WIE WORDT DE MAESTRO VAN DE VEENDORPEN 2022? 
Die vraag zal op zaterdag 29 oktober worden beantwoord tijdens het Maestro-Concert in "Het Hart van
Hollandscheveld". Want op die avond organiseert Juliana - De Bazuin een uniek en prestigieus concert waarbij de
muzikanten van het fanfareorkest door maar liefst 6 verschillende bekende dorpsgenoten zullen worden gedirigeerd.
Die kersverse dirigenten hebben allemaal twee dingen met elkaar gemeen: ze hebben nauwelijks muzikale ervaring en
zijn allemaal dolenthousiast. En het is hun eigen creativiteit die dan bepaalt wie zich na afloop Maestro van de
Veendorpen mag noemen. Een professionele jury zorgt voor een onpartijdige beoordeling, maar ook het publiek kan
uiteraard meestemmen. Er kon gekozen worden uit een selectie van populaire muziek en koralen. 
Nu al is zeker dat er verrassende keuzes zijn gemaakt en dat levert een heel veelzijdig concert op. 
Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij de zaal en kosten 5 Euro. 
De aanvang van het Maestroconcert op 29 oktober is om 19.30 uur in "Het Hart van Hollandscheveld"

COLLECTEN
Nu de diensten alweer voor langere tijd in de kerk kunnen worden bijgewoond kunt u 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 6022 99 t.n.v. Ned. Herv. Kerk Hollandscheveld.

Alvast bedankt uw Kerkenraad


