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KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk  en later ons YOU TUBE kanaal
Zondag 6 november 10.00 uur Ds. J. Wegerif, Nijverdal. Na afloop Koffie/thee drinken.

11.30 uur "Ons Huus" Jongerenbijeenkomst    
In "Het Hart van Hollandscheveld"

19.00 uur Gospelkoor "Onze Opdracht"  Musical: "Over de Brug"
Gereformeerde kerk

2e Collecte: Dorcas Voedsel actie Uitgang: KERK TV
Oppasdienst:
LITURGIE VM: Welkom, Ps. 98: 1 en 2, Votum & Groet, Ps. 98: 4, Gebed, Gez. 449: 1 en 2, Onderwijs,

Gez. 449: 5, Gebed, Schriftlezingen Jesaja 1: 10 - 26 (NBV 21), Zingen: Psalm 17: 1 en 2, 
Lucas 19: 41 - 48 (NBV 21), Gezang 436: 5 en 6, Prediking, Gez. 437, Gebeden, Gez. 284, Zegen.

Zondag 13 november 10.00 uur Ds. G. Arends-Alkema, De Krim
19.00 uur Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut, Gez. Dienst Geref. Kerk

"ONS HUUS"
De 2e "Ons Huus" Jongerendienst is op 6 november om 11.30 uur in "Het Hart van Hollandscheveld" 
Het thema is: "Ontdek je vrijheid". Met als spreker Hans Lowijs uit Noordscheschut. 
Hierbij zijn ook de ouders van de kinderen van harte uitgenodigd. 

Hopelijk tot ziens. Met vriendelijke groeten: Team "Ons Huus”

"OVER DE BRUG" door Gospelkoor "ONZE OPDRACHT"
Hoe stop je oude, vertrouwde en waardevolle woorden uit de Bijbel in een nieuwe en verrassende
verpakking? Gospelkoor 'Onze Opdracht' weet op eigen en bijzondere manier mensen van jong tot oud te
raken met de Bijbelse boodschap die ook nu heel actueel is. Op 6 November 2022 om 19:00 uur komt
gospelkoor “Onze Opdracht” onder leiding van Centinus Lubberts naar de Gereformeerde Kerk in
Hollandscheveld met hun musical “Over de Brug”. Gospelkoor “Onze Opdracht” uit Dwingeloo staat voor zang,
muziek en meer met een ongeveer 30 leden tellend koor.
De groep is er opnieuw in geslaagd om met eigen mensen en middelen een musical te produceren en samen
een christelijke boodschap, met eigen Nederlandstalige teksten, uit te dragen. In de musical “Over de Brug”
nemen mensen van nu een inkijkje in het leven van David, de herdersjongen die koning werd. David maakte
veel mee in zijn leven en veel gevoelens van hem worden herkend door mensen van nu. 
De melodieën van de liederen komen uit het eigen repertoire, maar er komen in deze nieuwe musical ook
verschillende melodieën van bekende popnummers voorbij. Kom "Over de brug" en laat je verrassen.

OUD IJZER VOOR GOEDE DOELEN
U kunt voor de 4e keer dit jaar weer uw metalen brengen voor kerkelijke doeleinden en wel op zaterdag 
12 november van 9 tot 12 uur. Op de parkeerplaats naast de Hervormde Kerk staan dan weer vrijwilligers
klaar om u te helpen. De Diaconie en de Kerkrentmeesters

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.

AGENDA:
Dinsdag: 09:45 u Ontmoetingsmorgen Woensdag 20:00 u Bijbelkring
Donderdag:  19:15-19:45 Collectebon verkoop Zaterdag: 09:00-12:00 Oud ijzer inzameling

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 24-11 t/m 8-12-2022 uiterlijk 15 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


OEKRAÏNERS IN HOLLANDSCHEVELD
Een berichtje over onze Oekraïense bonus kinderen zoals we ze noemen.
Julia, Miron en Macha zijn nu al 8 maanden bij ons. 
Julia had bijna elke dag contact met haar man Dima, die in Kiev woont. Dima was bezig om de papieren te
krijgen om naar Nederland te komen. En dat ging vorige week heel snel. Hij heeft toestemming gekregen om
het land te verlaten en naar ons toe te komen. Woensdagavond was hij hier. 
U begrijpt dat het na 8 maanden heel fijn is om elkaar terug te zien. We hopen dat het gezin een goede tijd
hier heeft. U ziet zelf de beelden op tv hoe het daar soms gaat. Raketten komen neer voor hun flat en bij haar
opa en oma. Dat raakt haar heel erg natuurlijk en ons dan ook.
Gelukkig zijn de flats nog intact, maar elektrisch en water is soms halve dagen afgesloten. 
Fijn dat ze hier veilig zijn en met water en elektrisch. Natuurlijk wel in onze "garage" en een eigen slaapkamer
met douche en dat wordt nu wel wat aan de volle kant.
Julia en de kinderen gaan nu meestal zondags mee naar de kerk. Al begrijpt ze zeker niet alles, maar samen,
de warmte van de mensen, het gebed doet haar goed. Ook Miron vind het mooi op de KND. Hij kan het in het
Oekraïnes meelezen. Dankjewel voor jullie inzet.
Julia werkt 24 uur per week, en Miron zit in groep 5 van het Mozaïek en Macha gaat naar de opvang. 
Dat gaat allemaal goed gelukkig . We hopen dat Dima zich hier ook snel thuis voelt en ook een baan kan
vinden. Maar eerst moet hij even de rust hier voelen.
En dan maar stap voor stap de zaken op een rij zetten en regelen. Zelfstandig wonen is dan voor dit gezin heel
belangrijk. Een huis vinden is natuurlijk best lastig. Wie weet krijgen zij of wij binnenkort een goeie tip.
Dima, Julia, Miron en Macha zijn 1 van de velen.
Laten we als gemeente bidden voor vrede in de Oekraïne . Vriendelijke groet Geert en Roelien

DORCAS VOEDSELACTIE 2022
Dorcas organiseert van 30 oktober tot en met 6 november 2022 de jaarlijkse Voedselactie.
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt op meerdere locaties geld ingezameld voor voedselpakketten
voor Oost Europa (i.p.v. voedsel zoals voorgaande jaren)
Hier zijn door de oorlog in Oekraïne veel zekerheden weg. 
Daarom komt Dorcas nu in actie. Een eerste stap is een voedselpakket. 
En daarna helpt de organisatie mensen bij het vinden van een gezonde toekomst. Dorcas zamelt geld in voor
voedsel. Voor 15 euro kan men een voedzaam pakket samen te stellen. Dorcas ondersteunt met de
voedselpakketten duizenden mensen in Oost-Europa in Albanië, Moldavië, Roemenië en de Oekraïne.
Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege
gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig
door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.
Met de Dorcas Voedselactie snijdt het mes aan twee kanten. Dorcas zorgt dat mensen die een teruggetrokken
bestaan leiden, weer mee kunnen doen. En in Nederland kan iedereen meedoen door te geven voor voedsel,
voor nu en straks. 

Hoe kunt u bijdragen aan de Dorcas Voedselactie?
Bij diverse supermarkten in de regio staan vrijwilligers klaar om u op de actie te attenderen en 
uw gaven in te zamelen.
Een gift geven bij de Dorcas collecte in uw kerk of een gift via uw plaatselijke Diaconie.
Door te geven via: www.dorcasvoedselactie.nl
of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere o.v.v. Voedselactie.

OPROEP
De eerste bewoners van de tijdelijke opvang Asielzoekers aan de Stephensonstraat zijn aangekomen. 
Naar verwachting komen er vooral vrouwen en kinderen. Voor de inrichting zijn we nog opzoek naar: 

Ballen, Pingpongtafel, Knutsel en handwerkspullen, Kinderspeelgoed, Vloerkleden
Als u deze artikelen hebt (schoon en heel)en niet meer gebruikt, wilt u ze vast wel beschikbaar stellen.
Verder zijn we opzoek naar vrijwilligers. 
Taken: Begeleiden van asielzoekers bij noodzakelijke bezoeken

Organiseren activiteiten/bezigheden voor de asielzoekers.
Voor zowel de gebruikte artikelen als aanmelding als vrijwilliger, kunt u contact opnemen met Wim Warrink,
telefoon: (0528) 26 32 74 of mail: cvd(at)warrink.org Namens het Diaconaal Platform Hoogeveen

http://www.dorcasvoedselactie.nl

