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KERKDIENSTEN:
Ook via Kerk TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk en later op ons YOU TUBE kanaal
Zondag 3 oktober
10.00 uur
Dhr. A. Metselaar, Hoogeveen
(Israëlzondag)
19.00 uur
Ds. I. Postma, Gez. Dienst Geref. kerk.
LITURGIE VM: Afkondigingen, Ps. 8: 1, 2 en 3, Votum & Groet, Ps. 8: 4, 5 en 6, Wetslezing
JdH 1007, Gebed Gez. 73: 1 t/m 4, Schriftlezingen: Hebreeën 11: 1 t/m 16, Gez. 249 1, 2 en 3.
Hebreeën 11: 17 t/m 32, Gez. 265: 1, 2, 4 en 5, Preek, JdH 543: 1 t/m 4, Gebeden, JdH 287: 1, 3 en 4
Zegen, Gez. 456: 3
Collecten: Kerk en Eredienst & Energiekosten
Diaconiecollecte: Kerk en Israël

Zondag 10 oktober

10.00 uur
19.00 uur

Ds. J.M. Peschar
Ds. J.M. Peschar, Gez. Zangdienst

EEN “VRIENDENDIENST'”
De gezamenlijke avonddiensten worden vanaf heden weer hervat. En de intentie om ook op die momenten
samen de Here te loven en te prijzen willen we niet enkel bij goed bedoelde woorden laten.
En zo is het idee aan het rijpen om van de gezamenlijke zangdienst op zondag 10 oktober om 19.00 uur tevens
een vriendendienst te maken! Muzikale medewerking zal worden verleend door Roelof ten Buur aan het
orgel. En er wordt medewerking verleend door een groep muzikale vrienden van de predikant, die voor deze
gelegenheid onder de naam "Vrienden van ver" zal optreden. Ze hebben in 't verleden ook enige malen
meegewerkt aan het "Meer van Galilea", toen nog onder een andere naam.
Er zal in deze dienst veel gezongen worden, tot eer van God, die ons in Christus van Zijn kant de allergrootst
denkbare vriendendienst bewezen heeft…
En wat er nu nog mooier zijn om juist in deze “Vriendendienst uw en jouw vrienden mee te nemen?
Maar het mogen ook goede buren zijn of familie zijn. Iedereen is gewoon van harte welkom! Het belooft een
hele blijde dienst te worden waarin de dankbaarheid, lofprijs en aanbidding van Gods heilige Naam de
boventoon zal voeren. Ds. Peschar hoopt dan voor te gaan.
BELIJDENISCATECHISATIE, IETS VOOR JOU?
Je bent nog jong, of je bent dat geweest, maar je wilt bewust de Here Jezus op nummer 1 zetten in je leven,
en daar in de praktijk van alledag handen en voeten aan geven. Maar hoe doe je dat, in een tijd waarin steeds
meer mensen onverschillig staan tegenover de Persoon van God, het volbrachte verlossingswerk van de Here
Jezus en het vernieuwende werk van de Heilige Geest?
In een aantal avonden, uitgesmeerd over het komende winterseizoen, willen we aan deze en een aantal
aanverwante thema's ruime aandacht geven.
Om de belangstelling hiervoor te peilen, zal op dinsdag 5 oktober om 20.00 uur een informatieve avond
worden gehouden, speciaal voor hen die hierover nadenken.
GEMEENTEAVOND
Het duurt nog even, maar toch willen we u en jou alvast attent maken op onze eerstvolgende
gemeenteavond. Deze zal worden gehouden op donderdag 28 oktober in onze kerk, en de avond begint om
20.00 uur. Nadere informatie volgt later.
AGENDA:

Dinsdag 20.00 uur: infoavond belijdeniscatechese
Woensdag 20.00 uur: terugkomavond doopouders
BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 14 - 10 t/m 28 - 10 - 2021 uiterlijk 5 oktober naar kerkbode(at)pkn-hgh.nl
Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl

BIJBEL OPEN- AVOND
Na de goede ervaringen van het afgelopen winterseizoen, zal ook in de komende winter weer een aantal
"Bijbel Open-avonden" in de aanbieding gaan. Deze avonden zijn een kleine twee jaar geleden ontstaan,
en de aanzet daartoe is ontstaan uit de toenmalige Alphacursus, waarbij door een aantal deelnemers de vraag
naar meer geloofsverdieping werd gesteld.
Op deze avonden hopen we dat in die behoefte mag worden voorzien.
Deze avonden worden per toerbeurt verzorgd door ds. Y. R.M. Breemes, ds. M. G.M. Mudde en
ds. J.M. Peschar. Het stemt ons dankbaar dat we als collega's ter plaatse en vanuit een broederlijke
verbondenheid in het geloof met elkaar deze avonden voor u en jou mogen verzorgen.
Ook in 't komende winterseizoen ligt het in de bedoeling dat deze avonden worden gehouden op de tweede
dinsdagavond van de maand.
En zo zal op dinsdag 12 oktober, om 20.00 uur, de eerste Bijbel Open- avond worden gehouden vanuit de
Nederlands Hervormde Kerk (Hendrik Raakweg). Ds. Peschar zal die avond leiden en dan spreken over de
Persoon en het werk van de Heilige Geest, ook zal de vraag naar de vervulling met de Heilige Geest ter sprake
komen. Na de inleiding zal er gelegenheid zijn tot vragen stellen en gesprek. We zien met elkaar uit naar een
serie goede en geloofsopbouwende avonden! En u en jij bent daarbij van harte welkom!
P.S. Ter voorbereiding op deze eerste avond kunt u zich thuis van tevoren alvast gaan lezen: Jesaja 12 en
Johannes 7: 37-39, en uit de Heidelberger Catechismus zondag 45, vraag en antwoord 116.
Met vriendelijke groeten, Ds. Y.R.M. Breemes, Ds. M.G.M. Mudde en Ds. J.M. Peschar
VERSOEPELINGEN RONDOM KERKDIENSTEN
In overeenstemming met wat er door onze overheid is bepaald, worden vanaf zondag 3 oktober nog enige
verdere versoepelingen doorgevoerd. Zo wordt de 1,5 meter afstand -regel vervangen door "gepaste afstand"
tot elkaar bewaren. Verder zullen vanaf genoemde datum de linten van de banken in het middenvak worden
verwijderd. Bij de banken op de flanken van de kerk zullen de linten voorlopig nog blijven, om op die manier
letterlijk meer ruimte te geven aan hen, die liever wat meer afstand tot elkaar wensen te bewaren.
Laten we hierin respect betrachten voor elkaars verschillende gevoelens in dezen!
COLLECTEN
Nu de diensten weer vrij toegankelijk zijn, zullen we nog wel blijven collecteren bij de uitgangen.
(Denkt u wel om de juiste collecte zak voor uw bestemming)
Natuurlijk blijft het ook mogelijk om uw bijdrage via de bank over te maken als u de dienst niet bezoekt.
Maandelijks zullen uw gaven naar evenredigheid over de verschillende bestemmingen worden verdeeld.
U kunt natuurlijk bij uw gift ook 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.
ISRAËLZONDAG
Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping
tot onopgeefbare verbondenheid met Israël.
De Protestantse Kerk biedt ieder jaar een handreiking aan om mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun
geloof brengen en mede daardoor het begrip voor en gesprek met joden te bevorderen.
Centraal staan meestal de teksten uit het oecumenische leesrooster, die worden belicht zowel vanuit het
jodendom als vanuit het christendom.
“Onopgeefbaar verbonden - gespreksnotitie over Kerk & Israël”
Met deze brochure agendeert de Protestantse Raad voor Kerk en Israël het gesprek over de
“onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël”. Met deze uitdrukking verwoordt de Kerkorde (art. I-7)
de bijzondere relatie van de Protestantse Kerk in Nederland met het volk Israël.
In zeven korte hoofdstukjes komen verschillende thema’s aan de orde. De eerste vijf hoofdstukken hebben
direct betrekking op de kerkorde. In de laatste twee worden de lijnen van de kerkorde doorgetrokken naar de
praktijk. Alle thema’s laten de verbondenheid met het volk Israël zien en maken duidelijk waarover we het
gesprek met elkaar zoeken. Onderliggende theologische vragen worden kort weergegeven, evenals dilemma’s
en keuzes die (bewust of onbewust) worden gemaakt.
Voor het downloaden of bestellen zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerk-israel/

