Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Hollandscheveld Zondag 5 december 2021, 22 e jaargang No 49
KERKDIENSTEN:
Ook via Kerk TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk en later op ons YOU TUBE kanaal
Zondag 5 december (2e Advent)
10.00 uur
Ds. J.M. Peschar
LITURGIE VM:
Welkom, Gedicht , Ps. 8: 1 en 3, Votum en Groet, Pastorale afkondiging, Inl. Schriftwoord,
WZM 218, Gebod, JdH 33: 1, 2 en 3, Gebed, Schriftlezing: 1 Samuël 16: 1, 6-13 (NBV21),
Ps. 89: 9, Prediking: "Tel je mee?" (1), Gez. 26: 1, 3 en 4, Geloofsbelijdenis, Gez. 7: 1 en 2 (NH Bundel 1938),
Gebeden, JdH 70: 1, 3 en 4, Zegen
Collecten: Kerk en Eredienst & Extra Kerk en Eredienst
Diaconiecollecte: Diaconie
Oppasdienst: Henriette Uithol & Willemien Brakel
Zondag 12 december
(3e Advent)

10.00 uur
19.00 uur

Ds. G. Brandorff, Heemse
Ds. Y.R.M. Breemes, in de Gereformeerde kerk
Bijbel open avond via KERK TV en https://www.geref-kerkhng.nl/

Aanpassingen in verband met Covid-19 Update 3-12-2021:
Tijdens het laatst gehouden moderamen is het volgende besloten ten aanzien van covid-19:
* De morgendiensten kunnen fysiek worden bezocht;
* Bij binnenkomst een mondkapje gebruiken, ook bij verplaatsingen in de kerk;
* Zodra men plaats genomen heeft, kan het mondkapje worden afgedaan;
* Wel graag 1,5 meter afstand tot elkaar houden in de kerk; (geldt niet voor echtparen/ gezinnen);
* Er mag met inachtneming van deze maatregelen nog WEL gezongen worden tijdens de dienst;
* De avonddiensten komen tot nader order te vervallen, met ingang van heden;
* Ook het doordeweekse kringwerk komt tot nader order te vervallen;
* Via Kerkbode, nieuwsbrief en website houden we u zo tijdig mogelijk op de hoogte, indien er zich
ontwikkelingen voordoen;
Het moderamen
BIJBEL OPEN AVOND (12-12-2021)
Vanwege familieomstandigheden kon de Bijbel Open-avond, welke gepland stond voor dinsdag 9 november,
en welke zou worden geleid door ds. Y. R. M. Breemes, op het allerlaatste moment niet doorgaan.
Deze zal nu op de avond van D.V. zondag 12 december, om 19.00 uur, worden uitgezonden.
Deze is te volgen via KERKTV en https://www.geref-kerkhng.nl/
Thema is "Gods eigendom" en daarbij worden enige thema's uit Leviticus 25 besproken (Jubeljaar, slavernij,
van wie is het land?) die ook raken aan onze tijd.
BIJBEL OPEN AVOND (14-12-2021)
Op D.V. dinsdag 14 december staat de derde Bijbel Open-avond van dit winterseizoen op de agenda. Deze
avond zal vanuit de Herv. Kerk (Hendrik Raakweg 19) worden gehouden. In tegenstelling tot wat nog in de
vorige kerkbode werd gemeld, is het helaas NIET mogelijk om deze avond fysiek bij te wonen, maar zal deze
avond via de livestream van onze kerk www.pkn-hgh.nl te volgen zijn. Deze avond begint om 20.00 uur.
Voor deze avond is gekozen voor een Kerst-gerelateerd thema: "Gods liefde gaat door de maag". Hoe in ons
deel van de wereld door steeds meer gezinnen en families de dagen van Kerst worden gevierd en beleefd, is
bekend. Maar is 't dan op zijn minst niet verrassend te noemen welke gedachten vanuit de hemel ons worden
aangereikt over de diepste zin van 't wonder van Kerst? Over deze dingen hoopt ds. J.M. Peschar met u en jou
na te denken. En ter voorbereiding kunt u thuis alvast Johannes 1: 14- 18 en Johannes 6: 22- 59 lezen.
AGENDA:

Donderdag

19.15-19.45 u Collectebon verkoop

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief@pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 23-12 t/m 13-01- 2022, uiterlijk 14 december naar kerkbode@pkn-hgh.nl
Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl

