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

Zondag 20 november 10.00 uur Dr. G Bos, Urk
(Eeuwigheidszondag) 19.00 uur Ds. Y.R.M. Breemes, Gez. Zangdienst Herv. kerk
2e Collecte: IZB diaconaat in Nederland Uitgang: Beamer
Oppasdienst:
LITURGIE VM: Welkom, Ps. 121: 1, Votum en groet, Psalm 121: 3, We gedenken en die ons zijn voorgegaan,

luisterlied SELA: "De mensen die we missen" , Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3-7 (NBG 1951), 
Gez. 298: 1 en 2, Geloofsbelijdenis, Gez. 14: 1 en 3, Gebed, Schriftlezing: Hebreeën 10: 35-39 , 
Verkondiging: "Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs.", Ps. 27: 2 en 7, Gebed, Gez. 292: 1 en 2 , Zegen

LITURGIE NM: ELB 184: 1 en 4, Welkom, Ps. 27:1, Ps. 67: 1, Votum en groet, ELB 171: 3 keer, Opw. 807
Gebed, ELB 262, Genesis 1: 1-3 en 14-19 (NBV'21), Meditatie: "Licht dat leven geeft", 
Gez. 601(LB 2013): 1 en 3 , ELB 454: 1, 2 en 3, Johannes 1: 5-9 en Lucas 8: 16-17 (NBV'21), 
Meditatie: "Licht dat ontmaskerd en verjaagd", Gez. 109: 1, 5 en 6, Hemelhoog 706, Johannes 8:12 en
Psalm 27: 1 (NBV'21), Meditatie: "Licht dat ons van God verhaalt", ELB 382: 1 en 2, Geloofsbelijdenis,
Gez. 44: 2 en 3, Gebeden, Gez.  124: 1, 2, 4 en 5 ,Zegen, ELB 411: 1 en 2 

Zondag 27 november 10.00 uur Ds. R.J. Perk, Hardenberg
(1e Advent) 19.00 uur Dhr. A.P. Schep, Groningen, Gez. Dienst Geref. Kerk

HERDENKEN OVERLEDENEN 
Vandaag (zondag 20 november) op Eeuwigheidszondag gedenken wij in onze kerk hen die in de loop van 
't kerkelijk jaar overleden zijn. Voor de namen die genoemd worden zie de kerkbode.

ZANGDIENST Vandaag (zondag 20 november) sluiten we het kerkelijk jaar af. 's Avonds is er een gezamenlijke
zangdienst in de Hervormde kerk. Het thema is: "Veelkleurig en veelstemmig licht"  
Ds. Y.R.M. Breemes gaat voor in deze dienst met veel samenzang en een aantal korte meditaties. 

BINNENLANDS DIACONAAT De wijk Bospolder-Tussendijken (BoTu) in Rotterdam-West is de armste wijk van
Nederland. "Geloven in BoTu" is een nieuwe geloofsgemeenschap met mensen uit allerlei culturen. Meer dan
50% van de bewoners leeft onder het bestaansminimum. De IZB ondersteunt deze lokale gemeente op
diaconaal vlak én dat is hard nodig. Er  worden voedselpakketten uitgereikt en er is een weggeefwinkel
opgestart waar bewoners tegen een kleine vergoeding verse producten kunnen kopen. 
Als diaconie collecteren we voor dit project op zondag 20 november. Meer informatie kunt u vinden op: 
https://www.project1027.nl/dienstbaar-armste-wijk-nederland/ Uw diaconie

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.

MOONLIGHT SHOPPING
Kom jij ook een kijkje nemen in het Hart van Hollandscheveld? Geniet van een kop koffie, thee of warme
chocolademelk met heerlijke monchou taart en bekijk verschillende kraampjes waar mensen hun hobby's
laten zien. Van schilderen en keramiek tot foto's en haken! 
U bent van harte welkom op vrijdag 25 november van 18.00 tot 21.00u.

AGENDA: Donderdag: 19:00u  Bidstond
BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 8-12 t/m 22-12-2022 uiterlijk 29 november 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
https://www.project1027.nl/dienstbaar-armste-wijk-nederland/
http://www.pkn-hgh.nl/kerk/pages/agenda.php
http://www.pkn-hgh.nl


KOEKACTIE KINDERKOOR “GIVE US PEACE”
Kinderkoor Give us peace houdt weer een koekactie!  Omdat we vinden dat iedereen op het kinderkoor mag
komen zijn de kosten van ons lidmaatschap laag. Met het geld van de koekactie kunnen we onder andere met
sint en kerst net wat extra's voor de kinderen doen. 
De prijzen zijn als volgt: 
Kerststol € 6,00 Suikerbrood € 4,50 Banketstaaf € 4,50
Appelkruimeltaartje € 4,00 Wienertaartje € 4,00 Notentaartje € 4,00 Schwarzwaldertaartje € 4,00
Actie: 2 taartjes voor €7,50
Je mag jouw bestelling vóór 22 november doorgeven aan: 
Lianne Koekoek: Telefoon (06) 12 55 87 97 of per mail: liannehoogeveen(at)hotmail.com
Dan wordt jouw bestelling rond 14 december bij je thuis bezorgd. Namens het kinderkoor alvast bedankt!

SAMEN DIENEN - SAMEN KERK
In een samenleving die steeds meer verhard willen wij een lichtpuntje zijn voor een ieder die dat gebruiken
kan. Naar aanleiding van een aantal ideeën die al langer in ons hoofd speelden en de boodschap van 
Ds. Breemes met de start winterwerk dienst zouden wij heel laagdrempelig een initiatief willen starten waar
hopelijk velen zich bij aan zullen sluiten.
Van simpel een klein boodschapje doen voor iemand of een kopje koffie drinken om iemand gezelschap te
houden tot een grotere klus met een groter gezelschap samen iemands tuin of bijvoorbeeld een verfklus aan
te pakken bij een gemeentelid. Er bestaan al spontane initiatieven als eten voor iemand koken als dat tijdelijk
niet lukt, helpen huizen/kamers leeghalen of zoals nu de actuele hulpvraag voor het brengen van
huisbezoeken om de ouderlingen te ondersteunen, maar we zouden graag zien dat dit breder gedragen gaat
worden. Samen dienen, samen Kerk.
We zouden deze hulpvragen graag willen inventariseren en hopen op veel deelname vanuit de gemeente
zodat een ieder met zijn eigen specialiteit of gave ingezet kan worden daar waar iemand nodig is. 
Ons doel is om meer verbinding te creëren, elkaar beter te leren kennen als gemeente en hulp te bieden daar
waar het gewenst is. 
Wat zijn we daarvoor nodig: Hulpvragen inventariseren, meer naar elkaar omkijken, red iemand het nog? 
Als je weet dat iemand (tijdelijk) ergens hulp bij kan gebruiken de vraag stellen 'Zouden we wat voor u kunnen
betekenen voor u als gemeente?'
Iedereen heeft het druk maar laten we als gemeente naar elkaar omkijken. Beginnend met onze eigen
gemeente en wie weet waar dat toe zal leiden. Heb je hulpvragen, wil je meer informatie of wil je je
aanmelden om ook mee te helpen aan Samen dienen - Samen Kerk? 
Neem dan contact met ons op: Kristel Kikkert-Mol (06) 11 13 84 62 of Corneel Kikkert (06) 15 41 40 14

"IN DE BIJBEL STAAT" Op welke wijze lezen we de Bijbel? 
Het Confessioneel Verbond van Hoogeveen en omgeving nodigt u en jou van harte uit tot 't bijwonen van haar
ontmoetings- en bemoedigingsavond op D.V. woensdag 23 november (om 20.00) in het Herman Bavinckhuis,
Stoekeplein 4 te Hoogeveen. Dan hoopt dr. Jurrien Mol, predikant te Nijega-Opeinde-de Tike en tevens
voorzitter van de Confessionele beweging te spreken. Tijdens deze avond zal hij ingaan op de vraag hoe onder
andere in confessionele kringen de Bijbel gelezen wordt. 
Voor meer info: 0528-20 23 43 (voorzitter ds. Breemes) of 0528-27 71 56 (vice voorzitter ds. Van Ginkel) 
We hopen u / jou te ontmoeten! Wees van harte welkom! De Confessionele Beweging afdeling Drenthe 

“SOMS ZIE JE MEER ALS JE KIJKT” 
Op 24 november (10.30) heeft het Elims Leerhuis in de PKN kerk,  Perebomenweg 29, 7916 PE Elim 
als spreker: Klaas Spronk met het onderwerp: “Het acrosthicon van Nahum” . 
Een acrostichon (naamdicht of lettervers) is een gedicht waarvan bepaalde letters, meestal de eerste, van
iedere regel of strofe, achter elkaar gelezen zelf ook een woord of zin vormen. Betreft het niet de eerste,
maar de middelste letters, spreekt men ook wel van een mesostichon. Het woord acrostichon is een
samenvoeging van de Griekse woorden akros (uítstekend) en stichos (rij, vers). Het voorbeeld van Nahum laat
mooi zien hoe die inspiratie zowel de theologische boodschap als de kunstzinnige literaire verpakking betreft.
Om de kosten te kunnen dekken vragen we een bijdrage van €. 15,00 p/p per keer.
Dit is inclusief een eenvoudige lunch. 
Wel graag even opgeven bij Astrid Wortel ahc.wortel(at)planet.nl


