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KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk  en later ons YOU TUBE kanaal
Zaterdag 31 december (Oudejaarsdag) 19.30 uur Pastor H. Lowijs

2e Collecte: Diaconie Uitgang: Orgelfonds
LITURGIE: Welkom, Ps. 89: 1 en 7, Votum en Groet, Aanvangstekst: Psalm 90: 1
ELB 166: 1, 2 en 4, Gebed, Schriftlezingen: Lucas 2: 21-22, 2: 36-38, Filippenzen 3: 4b - 16,  
Gez.  398: 1, 2, 6 en 7, Verkondiging: "God vult lege handen", Gez. 397: 1, 4, 5 en 6, Dankgebed 
Collecte, Geloofsbelijdenis, ELB 175, Zegen.

Zondag 1 januari  (Nieuwjaarsdag) 10.00 uur Ds. P. Lindhout, Dedemsvaart

2e Collecte: Diaconie Uitgang: Orgelfonds
Oppasdienst: Geen KND start weer op 15 januari
LITURGIE: Welkom, Ps. 72: 1, 3 en 4, Votum & Groet, Inl. woord, Gez, 1, Smeekgebed, Gez.  134: 1 en 3
Gebed, Schriftlezing: Matteüs 1: 18-25 (NBV 21), Gez. 147: 1, 4 en 5, Handelingen 4: 1-12 (NBV21), 
Gez. 446: 1, 2, 3 en 4, Verkondiging: n.a.v. Lucas 2: 21, ELB 381, Gebeden, Ps. 87, Zegen.

Zondag 8 januari 10.00 uur Ds. J. Teding van Berkhout
19.00 uur Ds. Y.R.M. Breemes, Gez dienst Gereformeerde kerk

BLOEMENGROET: Pastor Hans Lowijs, Noordscheschut.

JONGE KERK 2.0 Op dinsdag 3 januar komen wij als Jonge Kerk 2.0 weer bij elkaar. 
Deze bijbel kring is speciaal voor jongvolwassenen tussen ca 25 en 39 jaar. 
We willen samen zoeken, ontdekken hoe de boodschap van Jezus en de bijbel ons in deze tijd kan helpen,
inspireren en richting geven. We komen samen bij: Aaldert en Riëtte Perdok, Zuideropgaande 33 F.
De inloop is vanaf 19.45 uur met koffie/ thee en het duurt tot 21.30 uur. 
Het onderwerp is: "Durf Daniël te zijn" "Jezus navolgen buiten je Christelijke bubbel".
We komen samen op de 1e dinsdag van de maand. Volgende data: 7 februari, 7 maart, 2 mei en 6 juni 
Voor vragen en opmerkingen kan je terecht bij:
Aaldert Perdok 06 - 48 54 28 04 en Riëtte Perdok 06 - 26 55 08 86 aaldertenriette(at)gmail.com

IK BEN CHRISTEN… EN NU?
Je bent door de Heilige Geest geraakt en tot het besef gekomen dat Jezus voor jou naar deze aarde is
gekomen en moest sterven voor alles wat verkeerd is in je leven. Dat kan misschien een schuldgevoel geven,
maar ten diepste is het een zegen. God zelf heeft jou gevonden door Zijn Geest en dat is geweldig. Toch is er
die twijfel. Maar wat nu? Wat wil Hij nu eigenlijk van je? Natuurlijk wil Hij dat je samen met andere christenen
Hem de eer daarvan geeft. In kerken, groepen of huiskamer, zeker. Wil je weten wat discipelschap betekent in
het leven van alle dag? Je bestemming vinden? Wij hebben in vijf avonden een videocursus van ds. Jelle de
Kok gevolgd. De cursus "Disipelen van Jezus, leren leven in de kracht van Jezus" werpt je terug op jezelf, zodat
je de bedoeling kan leren kennen van christen-zijn. Graag willen we deze cursus met jou delen. Nieuwsgierig? 
Woensdag 4 januari om 19.30 uur willen we een informatieavond houden. 
Deze avond is in de kantine van ICH, Thijs Thalenstraat 2a, Hollandscheveld. Graag ontmoeten we jou daar.

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

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.

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 12-01 t/m 26-01-2023 uiterlijk 3 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


Beste mensen van de Hervormde Kerk te Hollandscheveld
Midden tussen de kerstdagen en het nieuwe jaar schrijven wij jullie vanuit Nederland, hoewel we hadden gehoopt dat
wij al in Papoea Nieuw Guinea zouden zijn… maar met de laatste uitslagen van de dermatoloog en de vooruitgang die ik
nu boek met mijn (Jan’s) huidconditie, hopen wij van harte toestemming te krijgen van onze dokter om 5 februari naar
PNG te kunnen vertrekken.
Annette en ik willen jullie schrijven om te laten weten dat wij de donaties voor het Lamogai werk en ons onderhoud
goed hebben ontvangen. Wij weten dat jullie, als aan de Heer geven, zoals Hij jullie leidt en wij stellen dat zeer op prijs.
Het is een grote groep trouwe broeders en zusters die al meer dan 35 jaar zorgdragen voor het werk zodat er nu door
Gods trouw en genade, 17 Lamogai gemeenten Hem danken en groot maken voor de verlossing door geloof in/van Jezus
Christus. Ook wij danken de Heer voor eenieder die met ons betrokken is om dit Goede Nieuws bekend te maken in
Lamogai en op andere plaatsen in Papoea Nieuw Guinea. Hartelijk dank!
Op dit moment kamperen wij nu in de stacaravan naast de oude boerderij, die wij vorig jaar samen met onze dochter en
schoonzoon konden kopen. Dit konden wij doen van de erfenis van Annette haar moeder. Onze schoonzoon werkt nu
aan de renovatie.
Omdat wij nu geen woonlasten meer hebben kunnen wij extra veel geld opsparen om dit komende jaar de Lamogai
Bijbel te drukken en te verschepen. Samen met collega’s en extra donaties konden wij het afgelopen jaar ook al meer
dan 10.000 U.S. Dollar apart zetten voor dit project. Wij prijzen God voor zijn voorziening!
Ook al moesten wij onze terugkeer naar PNG uitstellen, kon Annette toch digitaal met haar collega
alfabetisering-consulenten werken aan de revisie van het Ivanga schoolprogramma.
Het Lamogai schoolprogramma moet nog even wachten totdat wij terug zijn, omdat wij de Lamogai schoolleiders nodig
hebben om ons te helpen de laatste verbeteringen in te voeren. Wanneer dit klaar zal zijn zal er nog een groot print
project van start gaan om lesmateriaal voor 17 dorpen te produceren. Wij vertrouwen de Heer dat Hij zal blijven
voorzien, ook dit komende jaar. Wij houden jullie op de hoogte. Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie betrokkenheid bij
ons en het Lamogai werk. Moge de Heer jullie zegenen, om steeds een zegen voor anderen te kunnen zijn.
Wij wensen jullie goede feestdagen toe, het vieren van de komst van onze Heer, Jezus Christus en het begin van weer
een nieuw jaar. Hij heeft alles en alle tijden in Zijn hand. Christus is waardig, Jan en Annette Wols


