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KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk  en later ons YOU TUBE kanaal
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
2e Collecte: "Connected Church" Uganda Uitgang: Onderhoud orgel
Oppasdienst:
LITURGIE VM: Welkom, Gez. 289: 1 en 2, Votum en groet, Ps. 84: 6, Gebod, Gebed, 

Schriftlezing: Psalm 84 (NBG 1951), Gez. 326: 1, Preek, Ps. 84: 3 en 4, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal, Gez. 360: 1, 2 en 3, Gebed, Gez. 459: 1, 2, 7 en 8, Zegen 

Zondag 30 oktober 10.00 uur Dr. G Bos, Urk (Viering Heilig Avondmaal)
19.00 uur Ds. J. Zondag, Dedemsvaart (Viering Heilig Avondmaal)

HEILIG AVONDMAAL
Vandaag (zondag 23 oktober) is de voorbereidingsdienst voor het Heilig Avondmaal. 
Deze Avondmaalsdiensten op zondag 30 oktober, waarin we 't lijden en sterven van onze Here en Heiland,
Jezus Christus, gedenken, beginnen om 10.00 uur en 19.00 uur. 
Op dinsdag 25 oktober van 19.00 - 20.00 is er de mogelijkheid, voor wie zich in het gemoed bezwaard voelt,
de mogelijkheid om dat langs telefonische weg kenbaar te maken bij ouderling H. de Jonge - Wachtmeester
(0528) 34 28 25 of (06) 37 27 14 31. Er zal dan eventueel een afspraak worden gemaakt.

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

BIDSTOND
Op donderdag 27 oktober om 18.30 u (i.v.m. de Gemeenteavond) is de maandelijkse bidstond achter de kerk.
Na een lied en een stukje uit de bijbel, wordt er gebeden en gedankt voor mensen en zaken uit onze
gemeente en ons dorp.  Heeft u specifieke gebedspunten hebben dan kunt u deze doorgeven aan 
Reijer Krikken 06 - 25 72 89 78 of  Riëtte Perdok  06-26 55 08 86 U / jij bent van harte uitgenodigd !

VERSTERKING GEZOCHT
Voor de Evangelisatiedienst commissie zoeken wij versterking i.v.m. het vertrek van een van onze
commissieleden. De Evangelisatiedienst commissie wil diensten aanbieden die mensen laagdrempelig laat
kennismaken met het Evangelie. Je kent ons o.a. van de Open deur-diensten, Roept U Maar-diensten en de
welbekende tentdienst met feestweek. Lijkt het je leuk ons hierbij te helpen? 
Heb je vragen of wil je je aanmelden: Kristel Kikkert-Mol (06) 11 13 84 62 De Evangelisatiedienst commissie.

AGENDA: Woensdag 20:00 u Vrouwenbond  Donderdag 18:30 u (i.v.m. Gemeenteavond) Bidstond
Donderdag: 20:00 u Gemeenteavond

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 10-11 t/m 24-11-2022 uiterlijk 1 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
http://www.pkn-hgh.nl/kerk/pages/agenda.php
http://www.pkn-hgh.nl


DIACONAAL WERK “LAS PALMAS” IN CHILI.
Al weer een behoorlijk aantal jaren geleden steunden de kerken in Hollandscheveld, Elim, Nieuwlande en
Geesbrug op een structurele manier het kindertehuis Las Palmas in de Chileense hoofdstad Santiago.
Tien jaar lang waren we betrokken bij het werk in dit tehuis dat onder leiding stond van Zuster Kuijpers die
het kindertehuis Las Palmas heeft opgericht en de manier van aanpak heeft ontwikkeld.
Zij heeft door de samenwerking van dik tien jaar met onze gemeenten een bijzondere band gekregen met
onze regio. Zij (inmiddels 89 jaar jong) komt begin november naar Hollandscheveld en wil nog heel graag een
keer oude herinneringen ophalen en vooral vertellen van de ontwikkelingen in Chili.
Het concept van Las Palmas heeft daar nationale erkenning en navolging gekregen waarbij zelfs de vrouw van
de president nauw betrokken is geweest. Een concept waarbij moeders en hun kinderen vanuit een
beschermende opvangsituatie en basis begeleiding de vrouwen kunnen gaan werken en hun leven kunnen
opbouwen en ontwikkelen. Diaconaal werk bij uitstek en Zuster Kuijpers legt graag verantwoording af over de
manier waarop zij met de steun die door ons is gegeven daar invulling aan is gegeven.
Dat is een concept waar we ook hier nog veel van kunnen leren en misschien actueler is dan ooit nu zoveel
mensen huis en haard hebben verloren en hier opnieuw moeten beginnen. Diaconaal werk bij uitstek.
We willen graag de gelegenheid geven om Zuster Kuijpers opnieuw of voor de eerste keer te ontmoeten en
ons te laten inspireren door haar enthousiasme en doorzettingsvermogen. We leren van haar hoe je iemand
verder kunt helpen die even weer vanaf nul moet beginnen.
Daarvoor is de gelegenheid op donderdag 3 november a.s. om 20.00 uur in de zaal achter de Hervormde kerk
in Hollandscheveld. U bent van harte welkom en we zien je graag.  De gezamenlijke diaconieën 

SPOOKTOCHT 
Wij zijn helaas genoodzaakt om de spooktocht die gepland staat op 4 november niet door te laten gaan. 
Dit omdat het risico te groot is door de signalering van de wolf in onze omgeving. We kunnen niet instaan
voor de veiligheid van de deelnemers. Vriendelijke groeten Team JAC.

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 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


