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KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk  en later ons YOU TUBE kanaal
Zondag 29 januari 

10.00 uur Ds. G. Arends - Alkema, De Krim
19.00 uur Ds. P. Dekker, Wierden, Gez. Dienst Gereformeerde kerk

2e Collecte: Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap Uitgang: Onderhoud kerk
Oppasdienst:
LITURGIE VM: Welkom, Ps. 104: 1 en 7, Votum&Groet, Gebed, Genadeverkondiging, Ps. 100 1 t/m 4,
Leefregel, Gebed, Schriftlezingen: Genesis 2: 8 en 9, 15, 16 en 17 (NBV) en Genesis 3: 1 t/m 10, 22 en 23 (NBV)
Gez. 478: 1, 4 en 6, Verkondiging, Gez. 466 1 t/m 3, Gebeden, Gez. 479 1 t/m 4, Zegen

Zondag 5 februari 10.00 uur Ds. P. Lindhout, Dedemsvaart (na afloop Koffiedrinken)
11.30 uur "Ons Huus" Jongerenmeeting, Concordia Jan Wintersdijkje
19.00 uur Ds. H. Hoogeveen, Lutten Gez. Dienst Hervormde kerk

BLOEMENGROET: 

ONZE ZIEKEN:

BEROEPINGSWERK
Zoals jullie misschien al wel gezien hebben staat de vacature voor een nieuwe predikant voor onze gemeente
online. Deze vacature staat zowel op de website van de PKN, als op onze eigen website. 
Er kan tot 31 januari gereageerd worden op deze vacature. Het is daarmee niet gezegd dat we na 31 januari
direct een nieuwe predikant hebben, maar we hopen toch op een aantal reacties waar we misschien mee
verder kunnen. Daarnaast hebben wij een lijst van predikanten ontvangen van PKN. Hiermee is de
beroepingscommissie ook aan het werk. Opnieuw willen we jullie vragen onze zoektocht naar een nieuwe
predikant mee te nemen in gebed. Met vriendelijke groet, de beroepingscommissie 

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.

OVER JOU STAAT GESCHREVEN!
Elk jaar besteden heel veel kerken aandacht aan Bijbelzondag., Dat was dit jaar op 22 januari. 
Een zondag in het jaar met speciale aandacht voor de Bijbel. Op Bijbelzondag willen we onszelf en elkaar
(laten) inspireren om de Bijbel (weer) open te doen, en de verhalen met ons eigen leven te verbinden.
Het thema voor Bijbelzondag 2023 is: 'Over jou staat geschreven'. Een van de teksten daarbij is Psalm 139.
Met dit thema willen we iedereen uitdagen: de Bijbel gaat ook over jóú. De Bijbel staat vol verhalen over
allerlei mensen: David, Debora, Lucas, Maria. Mensen die ons doen denken aan onszelf. 
Daar kunnen we zoveel van leren:
Hoe leefden zij hun leven met God? Wat staat er over hen geschreven? En wat kan dat voor mij betekenen?
Als collectedoel is deze zondag gekozen voor: Braillebijbels voor Sri Lanka
2% van de inwoners van Sri Lanka is blind. Blinden tellen niet mee in de maatschappij van Sri Lanka. 
Door de Bijbel in braille te lezen kunnen mensen zelf Gods boodschap van liefde tot zich nemen, wat ook
bijdraagt aan hun gevoel van eigenwaarde. Het Bijbelgenootschap van Ceylon hoopt minstens 500 blinden per
jaar te kunnen helpen met een Braillebijbel. Met uw hulp kan het Bijbelgenootschap de Braillebijbels kopen
en via kerken verspreiden. 
Zie ook: https://www.bijbelgenootschap.nl/project/bijbels-voor-blinde-en-slechtziende-mensen-in-sri-lanka/
Wij willen wij hieraan ons steentje bijdragen met diaconiecollecte van zondag 29 januari. Uw Diaconie

AGENDA: Dinsdag: 20.00 u Jonge kerk 4.0 Vrijdag: 20.00 u Toneelavond JAC
BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32

Berichten voor de kerkbode van 09-02 t/m 23-02-2023 uiterlijk 31 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


VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2023
Komende maand kunt u de vrijwilligers weer verwachten die de brieven van de vrijwillige bijdrage
rondbrengen. Bij deze dus ook de mededeling aan de vrijwilligers dat de brieven binnenkort weer aan worden
geleverd voor verdere verspreiding in 'uw' wijk. Met vriendelijke groet, de Kerkrentmeesters

JONGE KERK 4.0
Deze geloofsgespreksgroep is bedoeld voor iedereen die verdieping en bemoediging in het geloofsleven
zoekt. Dit seizoen doen wij dat aan de hand van een bijbelstudie over Galaten 5 "Vrucht van de Geest" door
ds. Jos Douma over de 9 eigenschappen welke samen de Vrucht van de Geest vormen.
Wil je bij ons aanschuiven dat kan op dinsdag 31 januari, 28 februari 28 maart of 25 april om 20.00 uur in één
van de zalen achter onze kerk. Heb je een vraag over de Jonge Kerk 4.0, neem dan contact op met Johan
Winkel. 
Telefooon (06) 25 58 47 76 (s.v.p. buiten werktijden).


